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Articulação política, incentivo às experiências municipais, 
aporte técnico aos gestores. Três caminhos trilhados pelo 
conasems para fortalecer a gestão municipal do Sistema 
Único de Saúde. O XXXII Congresso Nacional de Secretarias 
Municipais de Saúde será o momento de compartilhar 
esses projetos e aprimorar metas para o próximo ano.

Em período de eleições municipais, a programação do 
evento será intensificada por uma série de orientações aos 
gestores para que encerrem seus mandatos cumprindo 
todas as determinações legais. O debate em torno do fi-
nanciamento, do fortalecimento da Atenção Básica e da 
judicialização também promete ser acalorado. Não há 
como silenciar diante de ameaças ao SUS. 

O evento pretende também ampliar a participação 
do público na 13ª edição da Mostra Brasil Aqui Tem SUS, 
possibilitando a todos os inscritos a exposição oral de 
suas experiências. 

E como não abordar, em um Congresso de tama-
nha dimensão,  temas referentes à equidade no SUS, 

que busca afirmar políticas diferenciadas de saúde para 
populações menos favorecidas? Em dois dias de oficina, 
serão abordados assuntos referentes aos determinan-
tes sociais da saúde que afetam negros, mulheres, po-
pulações do campo, da floresta e das águas, indígenas, 
dentre outros. 

Os desafios para enfrentar as doenças causadas pelo 
Aedes aegypti, que preocupa não só os governos mas 
toda sociedade, também terá lugar de destaque no Con-
gresso. A reportagem especial dessa edição mostra como 
o poder público tem se organizado para dar resposta a 
essa grave emergência em saúde pública. Apesar das 
dificuldades, os municípios vêm fazendo a sua parte, de-
senvolvendo experiências criativas que têm melhorado 
a resposta do sistema de saúde à população.  

A revista traz ainda uma entrevista com o presidente 
do conasems, Mauro Junqueira, onde ele expõe o traba-
lho da entidade nesse primeiro ano de mandato da atual 
diretoria. Boa leitura!

Editorial
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Reportagem: Silvia Bessa

O Sistema Único de Saúde é foco do debate 
no ao debate no XXXII Congresso Nacio-
nal de Secretarias Municipais de Saúde. 
Aberto a todos os 5570 municípios do ter-

ritório, o evento é um dos maiores e mais importan-
tes na área em todo o Brasil. Aproximando gestores 
e técnicos deste imenso e diverso país, ele desenhará 
ao longo de quatro dias em Fortaleza, capital do Ce-
ará, uma nova cartografia. 

Se ora os grandes centros urbanos de todas as re-
giões se aproximam dado o volume dos serviços; ora 
a proximidade será pelas características geográficas 
de um conjunto de cidades; ou ainda pela cultura 
de um povo miscigenado, mas não homogêneo, que 
resistiu aqui e ali com algumas semelhanças. Seja 
como for, a potência está no encontro.  

Nesta edição, que tem como tema central “Mu-
nicípios Brasileiros - Acreditamos, fazemos e temos 
propostas", o Congresso contará com 15 seminários, 
3 cursos e 3 oficinas, além de 3 grandes mesas. Em 
pauta, assuntos que vão da assistência farmacêutica 
ao enfrentamento do Aedes aegypti, passando pela 
saúde indígena e pela Política Nacional de Atenção 

Básica, por exemplo. “Queremos garantir a partici-
pação efetiva dos secretários e técnicos no debate 
desses temas de interesse nacional. Para isso, mu-
damos a estrutura do Congresso”, explica Mauro 
Junqueira, presidente do conasems.

Nesta edição, as atividades se concentram no 
período da manhã. As tardes são reservadas exclu-
sivamente para as mesas com os principais temas, 
uma a cada dia. “Colocamos as mesas em horários 
exclusivos para não concorrerem com o restante da 
programação. Queríamos ter nesses três momentos 
um maior número de pessoas discutindo e pensando 
juntas as questões propostas”, continua Junqueira, 
também secretário de saúde de São Lourenço, em 
Minas Gerais. 

O calendário eleitoral também marca este 
XXXII Congresso. Por ser o último ano da gestão 
municipal e implicar no cumprimento de uma sé-
rie de normas previstas na Lei de Responsabilidade 
Fiscal, o evento reserva um seminário para deba-
ter a lei 101/00 e a interpretação dos Tribunais de 
Contas, além de um curso de 12 horas/aula sobre 
encerramento de gestão.

XXXII Congresso do conasems  
é marcado por inovações 
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Apoio à gestão
Atento às dificuldades de muitos secretários, o co-
nasems está preparando uma publicação, organi-
zada por sua equipe técnica, com recomendações. O 
documento trará em linguagem acessível o passo a 
passo para a transição de governo, explicações sobre 
a construção do Plano Municipal de Saúde e do Pla-
no Plurianual e uma compilação dos instrumentos 
legais referentes à saúde, entre outros assuntos.

“Geralmente, saíamos com uma nota técnica de 
orientação, mas este ano resolvemos ampliar. Par-
timos das obrigações legais e fomos complemen-
tando com assuntos relacionados. Entendemos que 
orientar este processo é importante para o gestor e, 
sobretudo, para que não haja descontinuidade do 
serviço de saúde e a população não fique desassis-
tida” explica Fernanda Vargas Terrazas, assessora 
jurídica da entidade.

Mauro Junqueira lembra que há quatro anos, na 
transição de prefeitos, ou mesmo naquelas cidades 
em que o gestor foi reeleito, muitas equipes tiveram 

de ser exoneradas por questões de fechamento de 
contas. E explica que o desmonte, agora em 2016, 
preocupa, sobretudo por conta da necessidade de 
manter o combate ao mosquito Aedes aegypti, 
diante dos casos de dengue e zika. “Em 2012, a si-
tuação financeira não era tão grave e ainda assim 
inúmeras equipes foram fechadas, numa realidade 
que demorou a se recompor. A orientação é para 
que isso não aconteça. Estamos mostrando formas 
de contornar e fazendo enfrentamento junto ao Mi-
nistério para que os repasses de recursos este ano 
sejam maiores”, acrescenta.

O presidente também antecipa que, durante o 
Congresso, será anunciado o lançamento de um 
manual sobre a gestão do SUS destinado aos novos 
gestores municipais. A publicação será elaborada 
até o final do ano. “Nossa intenção é dar suporte. E 
dar uma resposta à fala, sempre negativa, de que o 
que falta ao SUS é gestão. Enquanto sabemos que o 
que falta é dinheiro”, afirma Mauro.
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Mostra ampliada e catálogo
A mostra “Brasil, Aqui tem SUS”, que acontece como 
parte da programação do Congresso, também traz 
novidades. Espaço já tradicional de compartilha-
mento de experiências e ações desenvolvidas pelos 
municípios, sua 13ª edição chega ampliada e esten-
dida. Ampliada porque o formato, a partir deste ano, 
prevê que todos os selecionados – cerca de 300 tra-
balhos de todos os 26 estados e do Distrito Federal 
– serão apresentados oralmente. Até então, os traba-
lhos eram apresentados por meio de uma exposição 
em banners e rodas de conversa com apresentação 
de experiências indicadas pelos COSEMS.

Os relatos vão ocupar 10 salas simultaneamente 
durante dois dias, sempre após as mesas centrais. 
Cada um terá 10 minutos de apresentação. “É um 
avanço”, avalia Marema Patrício, assessora técnica 
do conasems e organizadora da Mostra. Ela conta 
que a Mostra valoriza as experiências de sucesso, 
estimula as equipes a procurarem soluções locais e 
promove a troca de possibilidades sobre a organiza-
ção do serviço dentro do sistema de saúde. “É uma 
grande discussão sobre o SUS, sobre a realidade do 
SUS, a prática da gestão e seus desafios, nem todas 
como produção acadêmica”, conclui.

As experiências são selecionadas pelos COSEMS e 
o número de participantes por estado varia de acordo 
com o número de municípios daquela unidade fede-
rativa. Outro ganho da mostra é que as experiências 
apresentadas no Congresso passado passam a com-

por um catálogo.  “A publicação era uma reivindica-
ção antiga de todos os que se apresentavam. A ideia 
é que a experiência não fique restrita aos que parti-
cipam do Congresso, mas que fique disponível para 
consulta de forma permanente. Considero uma gran-
de conquista, um ponto alto”, fala a coordenadora.

O catálogo, a ser lançado durante o XXXII Con-
gresso, traz 216 experiências que compuseram a 
mostra “Brasil Aqui tem SUS” em 2015, divididas por 
todos os estados brasileiros. São relatos que provam 
que o SUS é construído também com criatividade e 
coragem. Histórias como a da Secretaria de Saúde de 
Caapiranga, no interior do Amazonas, que graças a 
uma parceria com instituições religiosas conseguiu 
ampliar o atendimento médico e odontológico em 
58 comunidades ribeirinhas da região. Ou como a 
da Secretaria de Marataízes, no interior do Espírito 
Santo, que organizou o atendimento e a notificação 
de casos de violência doméstica e sexual, envolven-
do outras secretarias e o Ministério Público.

Diante do que permanece e do que se inaugura 
nesta edição do Congresso, o presidente Mauro Jun-
queira comemora: “Destes congressos saem indica-
ções que vão impactar na assistência de toda a popu-
lação brasileira. O grande mérito é ouvir as diversas 
regiões, trazer experiências exitosas, debater com 
prefeitos, representantes da educação, do Ministério 
Público. E ver nisso tudo a possibilidade de melhorar 
a saúde do cidadão brasileiro”.

“A publicação era uma reivindicação antiga de 
todos os que se apresentavam. A ideia é que a 

experiência não fique restrita aos que participam 
do Congresso, mas que fique disponível para 

consulta de forma permanente. Considero uma 
grande conquista, um ponto alto.”

Marema Patrício, coordenadora da Mostra
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Entrevista: Giovana de Paula
Fotos: Luiz Filipe Barcelos 

Mauro Junqueira

Um ano que vale por dez. Quando Mauro Junqueira assumiu a presidência do cona-
sems, em agosto de 2015, tinha um projeto político bem definido para a entidade. 
Pretendia aproximar os secretários do conselho, objetivo que tem conquistado 
ampliando o espaço de participação dos gestores e investindo em qualificação. 

Queria também fortalecer a assessoria técnica, o que vem fazendo com a criação de grupos de 
trabalho constituídos por gestores municipais e assessores. Buscava ainda defender um justo 
financiamento para a saúde, outro desafio que vem sendo alcançado pela presença constante 
no Congresso Nacional, lutando por projetos de interesse da sociedade. São muitos os desafios, 
agravados por um cenário político e econômico desfavorável. Mas Mauro Junqueira segue 
determinado a não desanimar diante de retrocessos. A luta da entidade, em última instância, 
é não permitir que os cidadãos estejam desassistidos dos seus direitos constitucionais à saúde 
pela ausência do poder público.

entrevista
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“Diante de tantas diferenças regionais e desi-
gualdades, é fundamental que o gestor municipal 
tenha liberdade para implementar ações e
fazer ajustes de acordo com a sua realidade local. 
É necessário ter flexibilidade nas normas para 
não impedir o município de receber recursos.”

Revista conasems - O seu primeiro ano na 
presidência do conasems coincide com um pe-
ríodo de grande instabilidade política e econômi-
ca. De que forma o contexto político influencia a 
atuação da entidade na defesa do SUS?

Mauro Junqueira - Vivemos hoje um momento 
de grandes provações e desafios para o SUS, onde o 
papel do conasems é fundamental na defesa deste 
Sistema que atende a mais de 200 milhões de habi-
tantes, quer direta ou indiretamente, sendo o maior 
sistema de saúde do mundo de caráter universal. O 
atual contexto político nos obrigou a implementar 
algumas estratégias junto ao Congresso Nacional 
para subsidiar deputados e senadores nas diversas 
questões de saúde discutidas e em tramitação na-
quela Casa, que irão impactar diretamente no sis-
tema. Estas ações começam a dar resultados, como 
a primeira aprovação da PEC 01A/ 2015. Também 
adotamos uma postura mais intensa na comuni-
cação das nossas ações e posições frente à agenda 
da gestão do SUS, debatendo com o Ministério da 
Saúde (MS) e CONASS, como também com as três 
entidades de prefeitos. Organizamos três grupos de 
trabalho com secretários municipais para debater 
nossas prioridades e apresentar propostas: Atenção 
Básica, Atenção Hospitalar e Regionalização. Esses 
grupos vêm participando das discussões tripartite 
de forma mais ativa e com isso nossa assessoria téc-
nica fica mais respaldada no dia a dia da entidade. 
Também propomos ao MS e CONASS uma revisão 
das mais de 30 mil portarias em vigor. Outra atuação 
está no fortalecimento dos COSEMS: debatemos com 
eles necessidades e propostas e estamos buscando 
parcerias entre os COSEMS e também com parceiros 
externos para isso.

RC - Quais os avanços desse primeiro ano à 
frente da entidade e quais as prioridades da di-
retoria para o próximo ano?

MJ – Como eu disse, entre os avanços podemos 
apontar a mobilização do conasems junto ao Con-
gresso Nacional, o forte posicionamento da entidade 
frente às questões nacionais, com emissão de Notas 
Técnicas e orientação aos gestores, e as discussões 
temáticas que nos colocam como protagonistas das 
políticas de saúde.

RC - Como esse trabalho de aproximação do 
Congresso Nacional vem se desenvolvendo e 
quais os resultados?

MJ - Desde setembro de 2015, por sentir a ne-
cessidade de uma aproximação do Congresso Na-
cional, iniciamos várias reuniões e participamos 
de inúmeras audiências públicas, onde constata-
mos a real necessidade de estarmos pertos para 
discutir, debater e apresentar nossa proposta em 
defesa do SUS. A partir deste ano, a nova estratégia 
é manter semanalmente um secretário de saúde 
no Congresso, discutindo com os deputados as 
nossas pautas e as pautas em andamento na Casa. 
A PEC 01, o pacto federativo na saúde, a questão 
do Marco Regulatório, entre outros, já são pontos 
positivos desta ação.

RC – Como os municípios estão enfrentando 
a crise do financiamento da saúde e qual a sua 
avaliação sobre as alterações da PEC 01 para que 
fosse possível aprová-la?

MJ - A situação do subfinanciamento do SUS é 
muito grave e teremos nos municípios grandes pro-
blemas em 2016, com possibilidades de fechamentos 
de serviços, visto que temos uma legislação a cum-
prir e este é o ano de fechamento de contas para 
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passar para uma nova gestão. Embora não resolva o 
problema da saúde, a PEC 01 com as novas alterações 
já é um avanço, pois nos dá oportunidade de saber 
que em sete anos teremos o mínimo de 19,4 % da 
Receita Corrente Líquida (RCL) na saúde do governo 
federal. Cabe ressaltar que o que a PEC 01 traz é o 
mínimo a ser aplicado, cabendo ao Governo Fede-
ral a possibilidade de aplicar mais do que o mínimo, 
como fazem os municípios.

RC - A atual diretoria do conasems tem va-
lorizado a qualificação dos gestores, a exemplo 
das videoaulas que estão sendo lançadas sobre 
diversos temas de interesse da gestão. Quais os 
projetos da entidade para ampliar a qualificação 
dos secretários de saúde?

MJ - Trabalhar em educação permanente é de 
suma importância para a gestão, e o conasems 
inaugura uma série de videoaulas que serão dis-
ponibilizadas para todas as secretarias municipais 
de saúde. Além disso, estamos trabalhando com 

“Trabalhar em educação permanen-
te é de suma importância para a 
gestão, e o conasems inaugura uma 
série de videoaulas que serão dispo-
nibilizadas para todas as secretarias 
municipais de saúde.”

entrevista
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parcerias para implementar cursos à distância para 
gestores e técnicos municipais nos diversos assuntos 
relacionados à saúde, quer seja da assistência, vigi-
lância, regulação e gestão de fundos, entre outros. 
Esperamos que ainda em 2016 possamos colocar à 
disposição uma ferramenta de integração no portal 
do conasems que irá ajudar ao conjunto de muni-
cípios no processo de capacitação.

RC - Os gestores têm se defrontado com o 
avanço do Zika vírus e suas consequências. Qual 
tem sido a atuação do conasems para garantir 
a responsabilidade tripartite no enfrentamento 
das doenças causadas pelo Aedes aegypti?

MJ - O conasems tem participado ativamente de 
todas as ações propostas pelo Ministério da Saúde 
e orientado o conjunto dos municípios nas ações a 
serem realizadas. Acompanhamos a sala de situação 
nacional e realizamos videoconferências com os CO-
SEMS a cada 15 dias, visando apoiar e mobilizar os 
gestores municipais. Através do site do conasems 

e via e-mail, temos repassado orientações e divulga-
ção de material de campanha educativa. O enfren-
tamento desta arbovirose é mais um grande desafio 
da gestão municipal, porém não é o único problema 
de saúde nos municípios.

RC - Um dos grupos de trabalho do cona-
sems está elaborando um documento com pro-
posições que visam aprimorar a Política Nacional 
de Atenção Básica (PNAB). Que mudanças são 
consideradas fundamentais para que a AB se 
torne de fato resolutiva e reguladora das redes 
de atenção à saúde?

MJ - Estamos trabalhando com um conjunto de 
secretários para discutir a política e propor avanços 
necessários. Diante de tantas diferenças regionais 
e desigualdades, é fundamental que o gestor mu-
nicipal tenha liberdade para implementar ações e 
fazer ajustes de acordo com a sua realidade local. 
É necessário ter flexibilidade nas normas para não 
impedir o município de receber recursos. Já apre-
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sentamos algumas propostas ao Ministério da Saú-
de e ao CONASS e outras estamos finalizando para 
abrir o debate.

RC - Qual a contribuição do conasems para 
o avanço da regionalização e fortalecimento das 
redes de atenção à saúde? 

MJ - O conasems também criou um grupo para 
discutir a regionalização e outro para discutir a polí-
tica hospitalar, no sentido de revisar a normatização 
atual e propor inovações para facilitar a gestão na 
sua implementação. Estes grupos irão apresentar as 
propostas brevemente para ampla discussão e en-
caminhamento para pactuação com CONASS e MS.

RC - Quais as expectativas para o XXXII Con-
gresso do conasems neste ano de transição po-
lítica decorrente das eleições municipais?

MJ - Esperamos receber uma boa representação 
da gestão municipal e debater assuntos de grande 
relevância nacional, como o subfinanciamento, as 
políticas de atenção básica e hospitalar, a judiciali-
zação, entre outros. Esperamos também no Congres-
so lançar uma ferramenta de fechamento de contas, 
para disponibilizar aos 5570 municípios que terão 
que encerrar seus mandatos em 31 de dezembro.

RC - Uma das mesas do XXX II Congresso irá 
debater a judicialização da Saúde. Quais as propos-

tas do conasems para enfrentar esse problema?
MJ - A aproximação do gestor municipal com o 

Ministério Público (MP) e o Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) para um diálogo franco e aberto, além 
do envolvimento do MP no entendimento do subfi-
nanciamento, deverá ser o ponto fundamental desta 
mesa. Ambos trabalham para o cumprimento das 
normas e legislação em geral, porém é necessário ter 
conhecimento da situação atual para juntos achar-
mos uma saída para as demandas da sociedade.

RC - Como o conasems tem construído um 
diálogo com os demais entes da federação, de for-
ma a equilibrar as responsabilidades que recaem 
cada vez mais sobre os municípios? 

MJ - O conasems tem apresentado aos demais 
atores sua pauta de reivindicação para a construção 
do SUS. Esta pauta envolve além de CONASS e MS, 
outros atores como o Conselho Nacional de Saúde 
(CNS) e o Congresso Nacional. Através de ações, no-
tas técnicas e oficinas de trabalho, apresentamos as 
responsabilidades da gestão municipal e apontamos 
o esgotamento da capacidade de investimento de 
novos recursos por parte do município, que é hoje 
o ente que mais investe em saúde além do mínimo 
constitucional, passando à casa dos 23% de recursos 
próprios, oito pontos percentuais acima do mínimo.

“Através de ações, notas técnicas e oficinas de 
trabalho, apresentamos as responsabilidades da 
gestão municipal e apontamos o esgotamento 
da capacidade de investimento de novos recur-
sos por parte do município, que é hoje o ente que 
mais investe em saúde”

entrevista



Municípios criam estratégias eficientes 
de combate ao Aedes aegypti

Criatividade. A palavra define o ingrediente 
principal das experiências que se mostra-
ram eficientes para combater Brasil afora 
o mosquito Aedes aegypti. Elas são a prova 

de que num país de extensões tão gigantescas e de 
culturas tão diferenciadas não existe uma fórmula 
exata e certeira para lidar com um problema comum 
– a dengue, por exemplo.

As experiências municipais reveladas a seguir 
também demonstram a capacidade de cada gestor e 
de cada equipe de saúde em se reinventar, dentro de 
uma realidade que, justamente por ser diferenciada 
das demais, requer, antes de tudo, boa dose de auto-
nomia de ação para que as respostas sejam eficazes 
àquela situação específica. 

Reportagem: Tarciano Ricarto

Nessa perspectiva, os gestores se permitiram ino-
var, sem fórmulas mirabolantes e sempre com uma 
boa pitada de simplicidade. A estratégia de combate ao 
mosquito pode ser, por exemplo, a alegria de um palha-
ço, que prende a atenção de uma criança e faz com que 
ela entenda a importância de limpar seu quintal. Pode 
ser também uma parceria com o Exército, que chamado 
a derrotar o mosquito não hesita em pegar em outro 
tipo de arma: a informação. Ou ainda, uma simples 
troca para acabar com o mosquito: entregar garrafas 
pet e pneus e receber material escolar para os filhos. 

Nessa edição, a Revista conasems escolheu cin-
co experiências – uma de cada região do país – para 
mostrar essa miscelânea de ações capaz de livrar o 
país do Aedes. Confira!
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Ipameri - GO
Latas, copos, garrafas pet e pneus velhos em troca 
de lápis, borracha, apontador e caderno. Essa ideia 
simples – de trocar material reciclável e entulho por 
material escolar – se transformou, desde 2013, no 
maior aliado da prefeitura de Ipameri, no interior 
de Goiás, para combater o mosquito Aedes aegypti. 
Somente em 2016, foram mais de duas toneladas de 
material recolhido. 

O mecanismo de escambo tem se mostrado efi-
ciente. A comunidade retira das ruas e dos quintais 
das casas todo e qualquer objeto que possa servir de 
criadouro para o mosquito e entrega nos pontos de co-
leta. Para cada objeto, é atribuída uma pontuação que, 
somada, transforma-se num bônus. Com esse bônus, o 
morador escolhe o que levar pra casa em material esco-
lar. Assim como cada recipiente recolhido, cada item 
escolar também tem uma pontuação. Portanto, quanto 
mais objeto retirado das ruas, mais material escolar. 

A iniciativa foi viabilizada por meio de uma 
parceria entre o setor público e a iniciativa priva-
da. A prefeitura e uma empresa de reciclagem do 
município encamparam a proposta. A empresa dá 
o material escolar e fica com o material recolhido. 
No fim, todos ganham: a comunidade que se en-
volve, a prefeitura que organiza a ação e a empresa 
que recebe o material reciclável. “É sobretudo um 

trabalho que estimula a formação de uma consci-
ência cidadã e ambiental na população”, afirma o 
secretário de Saúde do município, Frauze Abdala 
da Silva Júnior.

De tão simples e eficaz, o modelo de combate ao 
mosquito já está servindo de exemplo para outras 
prefeituras. Quem explica é o próprio secretário: “Já 
tivemos procura de outros municípios. Aqui mes-
mo do estado de Goiás já vieram representantes de 
quatro cidades e ficaram acompanhando in loco a 
execução das etapas do projeto. Nossa intenção é 
que mais e mais cidades conheçam essa iniciativa”. 

A campanha é sempre realizada no início do ano, 
antes do começo do período escolar. Para mobilizar 
a população, a prefeitura usa carros de som e faz di-
vulgação nas rádios do município, que informam os 
dias de realização da campanha e os locais de coleta 
nos bairros. Ano após ano, segundo Fauze Abdala, 
a adesão tem sido cada vez maior. “Isso tem propor-
cionado um impacto direto nos indicadores epide-
miológicos do município, além de dar oportunidade 
a muitas famílias humildes de conseguir o material 
escolar das crianças”, detalha. Por causa dessa ini-
ciativa, o município de Ipameri se transformou em 
uma referência no estado de Goiás no combate ao 
mosquito Aedes aegypti. 
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Vila Velha – ES
Em Vila Velha, segundo maior município em nú-
mero de habitantes do estado do Espírito Santo, a 
“guerra” contra o Aedes aegypti tem um sentido 
literal. No fronte de batalha, são verdadeiros pelo-
tões das Forças Armadas brasileiras posicionados 
para o combate. Lá, são os soldados – sobretudo os 
do Exército – que ajudam na erradicação dos cria-
tórios do mosquito e na orientação dos moradores. 

Vila Velha foi protagonista em mobilizar a for-
ça de trabalho militar, fazendo isso muito antes 
de haver qualquer orientação formal por parte 
da União no sentido de organizar as tropas para 
o combate ao mosquito.  “Quando assumimos o 
município em 2013, estávamos em pleno pico de 
dengue. Foi aí que surgiu a ideia de procurar o 
Exército para que viesse trabalhar com a gente”, 
recorda a secretária de Saúde, Andreia Passamani 
Corteletti.

A secretária destaca como ponto fundamental 
desse reforço militar o fato de os soldados desenvol-
verem um trabalho que transcende o viés educativo 
e de orientação da população. Eles fazem mais que 
isso, já que estão lado a lado com os agentes de com-
bate a endemias no trabalho porta-a-porta. Sobem 
em telhados, abrem caixas d’água, pulam muros... 
“Como são fisicamente bem treinados, a produção 
deles é muito grande”, comemora. 

Segundo Andreia Passamani, para que todo esse 
trabalho tivesse um retorno positivo foi necessário 
um minucioso planejamento, já que o município 
tem uma população que caminha para quase meio 
milhão de habitantes e dispõe de uma equipe de vigi-
lância reduzida para tamanha tarefa. “Não dava para 
ficar fazendo ações desgovernadas, sem planejamen-
to. Do contrário, teríamos pouco resultado”, detalha. 

Ela explica que foi feita toda uma programação 
no começo da gestão, que culminou com a grande 
mobilização de combate ao mosquito, em fevereiro. 
Foi um trabalho que apenas num único dia reuniu 
mais de mil profissionais entre militares (Exército 
e Marinha), profissionais da saúde, servidores da 
limpeza urbana, fiscais de posturas da prefeitura etc. 

Os números dimensionam os resultados de todo o 
esforço. Somente de material recolhido foram 90 tone-
ladas. Ao todo, 2.854 imóveis foram trabalhados pelas 
equipes, com 2.036 depósitos tratados; 1.368 depósitos 
eliminados; e 122 focos do mosquito encontrado.  

“Estamos melhor que em 2013, mas com o agra-
vante de que naquele ano não tínhamos casos tão 
graves como hoje. Atualmente, a realidade é mais 
preocupante e exige de todos nós outros olhares 
para reorganizar o serviço de saúde com o objetivo de 
atender uma nova realidade em que está inserida, por 
exemplo, a zica e a chikungunya”, avalia a secretária. 

15



Manaquiri – AM
Com apenas dez minutos por semana, é possível 
vencer a batalha contra o Aedes aegypti. Foi essa a 
mensagem que o município de Manaquiri, no esta-
do do Amazonas, passou a todos os seus moradores 
por meio da campanha “10 minutos contra Dengue 
e Chikungunya”.  O resultado foi um grande mutirão 
em toda a cidade. 

A mobilização social – que envolveu, além da Se-
cretaria de Saúde, vários outros órgãos da adminis-
tração local – ocorreu durante uma semana inteira. 
O objetivo era sensibilizar gestores e organizações 
sociais para a importância da efetiva participação 
da comunidade na prevenção e combate à dengue 
e chikungunya. 

A secretária de saúde, Marcilene Martins Rodri-
gues, explica que os resultados positivos – que se 
traduzem em nenhuma notificação de dengue em 
2014, 2015 e nos três primeiros meses de 2016 – se 
justificam no intenso trabalho que começou pela 
estruturação das ações de vigilância sanitária e de 
combate a endemias. “Tudo isso teve início lá em 
2013, quando começamos a implantar esse serviço 
para combater a dengue. Era tudo muito novo para 
o município, porque não havia esse trabalho espe-
cífico de combate ao mosquito”, afirma. 

Com a estrutura montada, foi possível plane-
jar ações a partir de algumas estratégias, como a 

campanha dos “10 minutos”. Antes do dia “D”, que 
finalizou toda a semana de mobilização, as equipes 
da Estratégia Saúde da Família e a Coordenação 
Municipal de Vigilância em Saúde promoveram 
palestras nas escolas municipais e estaduais, bem 
como nos próprios órgãos da administração pú-
blica. “A sensibilização foi tão intensa que todos 
os órgãos continuam a campanha até hoje. Toda 
semana, em um dia determinado, os servidores 
tiram dez minutos para fazer esse trabalho e os 
alunos também fazem a mesma coisa nas escolas”, 
diz Marcilene. 

Outra estratégia utilizada durante a semana de 
mobilização foi premiar o quintal ou o terreno mais 
limpo de cada bairro do município, incentivando os 
moradores a manterem esses locais sempre longe 
dos focos do mosquito. As ações foram realizadas 
sem deixar de lado as visitas domiciliares, que pas-
saram a contar com orientações extras – desta vez, 
sobre o novo agravo chikungunya.  

No dia “D” da mobilização, todos os que se envol-
veram com a campanha se deslocaram pelas ruas da 
cidade, com a ajuda de um carro de som para alertar 
sobre a importância da ação. “O combate à dengue 
não se faz sem uma programação. O combate efetivo 
só acontece com um trabalho seguido, continuado. 
Não é de uma hora pra outra”, afirmou Marcilene. 

“O combate à dengue não se faz 
sem uma programação. O combate 
efetivo só acontece com um trabalho 
seguido, continuado. Não é de uma 
hora pra outra.”

Marcilene Martins Rodrigues,
secretária de saúde de Manaquiri
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Novo Horizonte – CE
“Hoje tem palhaçada? Tem sim senhor”. Tem pa-
lhaçada, mas o assunto é sério. Nada mais lúdico e 
capaz de prender a atenção de um espectador que 
a atitude de um palhaço. Ao perceber essa capaci-
dade, a Secretaria de Saúde de Novo Horizonte, no 
Ceará, decidiu canalizar o potencial do “PalhaSUS 
Horizontinho” para o enfrentamento dos criadouros 
do Aedes aegypti no município. O personagem foi 
criado a partir de experiências bem sucedidas em 
outros municípios do país e passou a fazer parte de 
todo o trabalho contra a dengue. 

Quem dá vida ao PalhaSUS é o agente de ende-
mias Fábio de Sousa, que afirma ter reinventado, a 
partir de uma necessidade pessoal, sua forma de 
abordagem  da educação em saúde. “A partir dessa 
minha pesquisa e observação, introduzi a arte cênica 
em meu trabalho, criando monólogos e mecanismos 
de interagir com o público, tornando a educação em 
saúde um despertar de conhecimento”, define. 

Nas suas apresentações, o palhaço interage com 
o próprio Aedes, outro personagem que também 
participa da encenação. O foco do texto é a preven-

ção ao mosquito, e toda a mensagem é repassada 
por meio de recursos que incluem canto e dança. 
Em uma apresentação que dura em média 40 mi-
nutos, os espectadores também têm acesso a uma 
explicação interativa, por meio de murais, do ciclo 
reprodutor do Aedes e dos meios de combatê-lo. 

Já existia no município um trabalho teatral de edu-
cação em saúde relacionado à educação sexual. Com o 
agravamento da dengue em todo o país e a necessidade 
de uma campanha de prevenção, a expertise voltada 
para as DSTs/Aids foi canalizada para o Aedes aegypti. 
“Por causa da dengue, nós solicitamos que fosse desen-
volvida uma atividade de mobilização e de empolgação 
voltada a esse assunto, capaz de motivar alunos e a co-
munidade em geral”, explica o secretário de Saúde de 
Novo Horizonte, Josete Malheiro Tavares. 

Em quatro meses de projeto, o PalhaSUS Horizon-
tino já realizou aproximadamente 50 apresentações, 
com um público estimado de dois mil espectadores. As 
apresentações ocorreram em locais diversos, atingindo 
públicos também diferenciados de unidades básicas 
de saúde, empresas, escolas municipais e estaduais. 
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“Hoje, além da comunidade, 
conseguimos envolver os 
profissionais.”

Benedito Novo – SC
Como estratégia de combate ao mosquito transmis-
sor da dengue, o município de Benedito Novo, em 
Santa Catarina, colocou o agente de endemias como 
protagonista de toda a ação educativa e preventiva, 
ou seja, como um articulador das discussões e ações 
sobre o que fazer e como fazer para combater o mos-
quito de uma maneira efetiva. 

Apesar de o município não apresentar nenhum 
foco do mosquito desde 2012, os gestores percebe-
ram que havia um entendimento equivocado acerca 
da responsabilidade de quem deveria trabalhar na 
linha de frente desse combate ao Aedes. Identificada 
essa lacuna, a intenção foi reforçar entre a população 
e entre profissionais de saúde a ideia de que todos 
eram responsáveis pelo trabalho de orientação e pre-
venção, e não somente o agente de endemias. 

Nesse contexto, o agente de endemias funcionou 
como um irradiador de estratégias e conhecimentos 
para toda uma rede comunitária e profissional que 
passou a ser formada. “A gente começou a envolver 
imediatamente a comunidade, e as ideias foram 
surgindo. Dentro das escolas, por exemplo, surgiu 
a ideia de utilizar o teatro como instrumento de edu-
cação para as crianças, permitindo a elas absorver as 

informações de maneira mais fácil”, explica o secre-
tário de saúde do município, Ronie Gilberto Loewen. 

Outra frente de ação se voltou à capacitação dos 
agentes comunitários de saúde, que pela natureza 
do seu trabalho já conheciam com propriedade as 
condições de vida das populações. A intenção era 
que eles passassem a ser multiplicadores de infor-
mações sobre o Aedes e que pudessem alertar o mais 
rapidamente possível às equipes de saúde da família 
sobre casos suspeitos de dengue. 

“Hoje, além da comunidade, conseguimos envol-
ver os profissionais. Temos agentes de saúde fazendo 
o combate ao mosquito, motorista de ambulância 
fazendo o combate ao mosquito, pessoal da gestão e 
trabalhadores das unidades de saúde fazendo o mes-
mo. Todos estão envolvidos”, detalha Ronie. 

Ainda como estratégia, segundo o secretário, a 
gestão direcionou o trabalho de prevenção a ativida-
des que sempre ofereceram um potencial maior para 
acumular água e proliferar o Aedes. “Mandamos 
convites específicos para borracharias, floriculturas, 
responsáveis pelos cemitérios... Enfim, para pontos 
estratégicos. Fizemos capacitação para todos esses 
setores”, explica Ronie Loewen.

Ronie Gilberto Loewen
secretário de saúde de Benedito Novo
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O Olhar do Município 
Sobre a Atenção Básica
Reportagem: Silvia Bessa e Janaina Braga

 

É improvável enunciar com precisão o uni-
verso de serviços e desdobramentos que a 
Atenção Básica é capaz de produzir na vida 
dos brasileiros. Há muitas experiências que 

salvam vidas, que trazem alento, que acolhem, que 
educam, que unem, que se espalham no Brasil de um 
território a outro. Os programas voltados ao cuidado 
de gestantes e bebês, por exemplo, vêm mudando 
progressivamente os indicadores de mortalidade 
materna e infantil. 

Aline Alves Barbosa, 21 anos, anda as voltas com 
a escolha do nome que dará para o seu bebê. A pri-
meira gravidez da estudante foi recebida com incre-
dulidade, no primeiro momento, mas rapidamente 
deu lugar à alegria. Aline é estudante, vive no Bairro 
Ellery, região populosa de Fortaleza, e ao confirmar 

a gestação, depois de um teste de farmácia e exame 
de sangue, procurou a Unidade Básica de Saúde mais 
próxima. Ela se impressionou com a boa acolhida, 
nada do que ouve dizer com recorrência sobre o SUS. 

Depois de um primeiro contato com uma agen-
te de saúde, vieram as orientações sobre o acompa-
nhamento pré-natal. Em vinte dias, a primeira con-
sulta. “A conversa e o exame demoraram mais de 
uma hora. A médica me explicou tudo, me deixou 
perguntar o que quisesse, falou sobre alimentação, 
sangramento, a importância do ferro, o desenvolvi-
mento do bebê e os cuidados com o Zica”, detalha 
com satisfação a futura mamãe. A estudante foi in-
tegrada ainda a um grupo de acompanhamento de 
gestantes da Maternidade Escola e desde então tem 
pelo menos duas consultas ao mês: o pré-natal na 
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Unidade de Saúde e as idas ao hospital público de 
referência materno-infantil da cidade. 

Se fosse possível pensar por analogia com uma 
vida que inicia o seu ciclo de desenvolvimento, a 
Atenção Básica seria o coração da Rede de Atenção 
à Saúde. Onde a saúde pulsa. O reconhecimento des-
se lugar de importância da Atenção Básica no SUS 
é consenso entre gestores de norte a sul do país. No 
entanto, persiste uma inquietação: o que falta para 
que a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) 
seja efetivada de forma plena, considerando fatores 
como a realidade de cada município?

Esse e muitos outros questionamentos levaram 
o conasems a criar um grupo de trabalho, com o 
intuito de realizar um diagnóstico e sugerir pro-
posições capazes de fortalecer a Atenção Básica, 
garantindo a sua resolutividade plena em todas as 
regiões do país. A proposta de criação do grupo de 
trabalho, que discute mudanças na PNAB, surgiu 
em reunião do CONARES (diretoria ampliada do 

conasems), em setembro de 2015, e se consoli-
dou com a escolha dos gestores que fariam parte 
da equipe, um por cada região do país. Desde ou-
tubro, o GT vem se reunindo ordinariamente e os 
debates se baseiam na Portaria 2.488, de 2011, que 
regulamentou a PNAB, e em outras portarias que 
contemplam programas e ações que fazem interfa-
ce com a Atenção Básica. 

A discussão foi ganhando espontaneamente no-
vos adeptos e hoje são 17 secretários municipais de 
saúde e técnicos pensando caminhos para rever a 
política nacional. Porta de entrada para a popula-
ção, a Atenção Básica só vai cumprir plenamente o 
seu papel de ordenadora da Rede de Atenção à Saú-
de, sendo resolutiva em relação aos problemas de 
saúde de pelo menos 80% dos usuários, quando o 
seu funcionamento se adequar às necessidades de 
financiamento e às especificidades de cada muni-
cípio, levando em conta o perfil epidemiológico, a 
localização geográfica e as dificuldades de acesso. 



“A experiência do Grupo de 
Trabalho criado a partir da 
iniciativa do conasems, através do 
seu presidente, me permite afirmar 
que estamos fazendo algo talvez 
inédito nesse país: rever a Política 
de Atenção Básica sob a ótica 
do município.

”
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Propostas de 
mudança da PNAB
O GT do conasems vem trabalhando a construção 
de novos arranjos para a PNAB que contemplem a 
ampliação do escopo da AB, rediscussão dos terri-
tórios sanitários, financiamento, autonomia para os 
municípios, entre outros temas, garantido assim o 
acesso irrestrito e a qualidade dos serviços.

É preciso, portanto, repensar alguns engessa-
mentos presentes na PNAB. Um exemplo: a polí-
tica estabelece uma equipe mínima definida para 
financiamento. Flexibilizá-la significa não receber 
recursos para tal. Outra questão muito relevante 
é a dos territórios em saúde, que não podem ser 
definidos a partir de limites geográficos. É preciso 
reconhecer a dinâmica viva do território e como as 
pessoas que lá vivem se deslocam. Definir “frontei-
ras” pode resultar em barreiras de acesso e assim 
não comportar a realidade. 

Na Região Norte, por exemplo, a sede dos muni-
cípios é muitas vezes de difícil acesso, cortada por 
rios. A depender de onde o usuário mora, ele vai 

procurar atendimento na cidade mais próxima. O 
sul de Minas Gerais tem, em alguns casos, realidade 
mais próxima de municípios de São Paulo do que 
mineiros. A distribuição de recursos precisa enten-
der essas e tantas outras particularidades, ou seja, 
fronteiras devem ser refeitas sob o olhar da saúde. 

“A experiência do Grupo de Trabalho criado a 
partir da iniciativa do conasems, através do seu 
presidente, me permite afirmar que estamos fazen-
do algo talvez inédito nesse país: rever a Política de 
Atenção Básica sob a ótica do município. Não é algo 
revisto de cima para baixo, mas que parte da base. 
Esse GT traz visões diferentes, de locais distintos, de 
municípios de porte variado, portanto, é uma experi-
ência ímpar de olhar sobre a Atenção Básica”, enfa-
tiza Silvia Sirena, secretária municipal de saúde de 
Porto dos Gaúchos, município ao norte do estado do 
Mato Grosso, e presidente do Cosems MT.

Porto dos Gaúchos é um município com caracte-
rísticas exemplares para pensar a importância fun-
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damental da Atenção Básica na estrutura de saúde 
das cidades brasileiras. São 5.449 habitantes viven-
do em um município que dista 700 km de Cuiabá, 
capital do Mato Grosso. Na Região de Saúde onde 
se localiza não há nenhum leito de estabilização ou 
UTI, os mais próximos estão a 250 km de distância. 
Não fosse a cobertura de 100% da Estratégia Saúde 
da Família, a situação seria muito precária, como 
atesta Silvia Sirena: “Tentamos a todo custo fazer 
com que a Atenção Básica seja a ordenadora da Rede 
e investimos em promoção e prevenção porque, do 
contrário, estamos sujeitos à mortalidade de muitas 
pessoas, em função da ausência de assistência pró-
xima que estabilize nossos pacientes. Em síntese, 
municípios do nosso porte, com a nossa localiza-
ção geográfica, onde a segunda referência é a capi-
tal distante 700 km, ou faz Atenção Básica ou está 
fadado ao fracasso.” 

O Relatório de Gestão de 2015 da Secretaria de 
Saúde de Porto dos Gaúchos dá sustentação a essa 
tese: não foram registrados óbitos infantis, morta-
lidade materna e diminuíram as internações por 
causas sensíveis à Atenção Básica.  

Pirenópolis, município com pouco mais de 24 mil 
habitantes, no Estado de Goiás, apostou todas as fi-
chas no fortalecimento da Atenção Básica. Quando 

Hisham Mohamed assumiu há oito anos a Secretaria 
Municipal de Saúde, havia no município uma cober-
tura de 37% da Estratégia Saúde da Família. A expec-
tativa é encerrar 2016 com 100% do território coberto 
pelas equipes de ESF. “Percebemos que ao fortalecer 
a Atenção Básica conseguimos ampliar a qualidade 
dos serviços e, por consequência, a qualidade de vida 
da população, porque houve ampliação de acesso. 
Além disso, você tem uma otimização dos recursos, 
gerando resultados melhores para a comunidade, 
principalmente nos municípios de menor porte”. 

Inserir a Atenção Básica em uma agenda de prio-
ridade como política pública é, no entendimento de 
Hisham, efetivá-la de fato como reguladora e orde-
nadora dos serviços. Para isso é necessário implan-
tar modelos diferentes de equipes, dar às unidades 
liberdade para estabelecer horários diferenciados, 
adotar carteiras de serviços e focos de ação dife-
renciados, trazer alguns procedimentos da média 
complexidade para a execução da AB, etc. Mesmo 
privilegiando a ESF, o secretário compreende que é 
preciso rever a política de Atenção Básica conside-
rando outros arranjos. “O GT contempla realidades 
bem diferentes. A Estratégia Saúde da Família é im-
portante dentro de um contexto de fortalecimento 
da Atenção Básica, mas não é a única possibilidade.”

““O GT contempla realidades 
bem diferentes. A Estratégia Saúde 
da Família é importante dentro de 

um contexto de fortalecimento 
da Atenção Básica, mas não é 

a única possibilidade.”
Hisham Mohamed, secretário de 

saúde de Pirenópolis

”
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pliação da qualidade só na ESF. Hoje o Programa 
Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da 
Atenção Básica (PMAQ) só avalia a ESF. Por que não 
avaliar o município também nas outras formas de 
estratégias tradicionais? Não possibilitar que seja 
avaliado é não garantir o recurso e, consequente-
mente, impedir a ampliação do serviço na unidade 
tradicional. Isso gera inclusive um desconforto entre 
as equipes que estão incluídas e as que não estão”, 
esclarece Andreia Passamani. 

Trata-se, em síntese, de defender a coexistência 
de modelos de Atenção Básica, desde que tenham 
resolutividade. Autonomia nesse sentido quer dizer 
deixar que os municípios escolham a melhor forma 
de organizar a sua Atenção Básica, considerando a 
epidemiologia de cada local, o território, a estrutu-
ra etc. Particularidades que devem ter o apoio dos 
governos estadual e federal no sentido de fornecer 
as ferramentas necessárias, os incentivos, que hoje 
estão disponíveis apenas para a ESF.  

O financiamento em si é um aspecto muito im-
portante a ser repensado na PNAB. A Atenção Básica 
como carro chefe de todo o sistema, ordenadora da 
Rede de Atenção à Saúde, precisa efetivamente de 
um financiamento tripartite, para que consiga sub-
sidiar os serviços com qualidade e maior acesso. Se, 
por um lado, todo o financiamento do Sistema Único 
de Saúde, incluindo a Atenção Básica, é tripartite, 
por outro, quem mais faz aporte de recursos na AB 
são os municípios. Não há uma definição percentual 
mínima para cada ente federativo, gerando situações 
em que alguns estados não contribuem com nada 
para os serviços de atendimento que abrem as por-
tas do sistema de saúde. No caso de Pirenópolis, a 
contrapartida do Estado de Goiás é subfinanciada 
e passa por recorrentes atrasos. “Temos parcelas a 
receber do Estado de 2014, o que interfere na auto-
nomia tanto de planejamento, como de execução fi-
nanceira por parte do município. A gente não pode 
pensar em saúde, em Atenção Básica, contando com 
esses recursos estaduais”, diz o secretário Hisham.  

Autonomia para 
os municípios
Ampliar a cobertura da Estratégia Saúde da Família 
está no horizonte da Política Nacional de Atenção 
Básica. No entanto, é preciso considerar outros for-
matos de Atenção Básica já existentes e a autono-
mia das gestões locais em relação à coexistência dos 
modelos de atendimento. De acordo com Andreia 
Passamani, secretária municipal de saúde de Vila 
Velha e presidente do Cosems ES, hoje quem não 
adota o formato da AB baseado na ESF tem que ne-
cessariamente manter os serviços sozinho, porque 
não há mecanismos de avaliação, nem financiamen-
to previstos para o que está fora disso. Embora a Es-
tratégia Saúde da Família seja o principal modelo e 
alcançá-la na sua plenitude é garantia de resoluti-
vidade, o seu crescimento foi muito grande durante 
a implantação, mas hoje enfrenta uma estagnação, 
sobretudo nos grandes centros que tiveram muita 
dificuldade de adotá-la como modelo único. Para 
a gestora, a consequência é que os municípios que 
não conseguiram expandir a estratégia ficaram 
meio desamparados em relação às outras formas 
de organização do atendimento. 

Tomemos o exemplo do município de Vila Velha, 
no Espírito Santo, onde cerca de 30% da Atenção Bá-
sica conta com a cobertura da Estratégia Saúde da 
Família, envolvendo 36 equipes. O município tem, 
no entanto, unidades com estruturas físicas e recur-
sos humanos fora da estratégia que se organizam de 
modo a garantir a resolutividade. Segundo a secre-
tária de saúde, a gestão não tem como colocar nesse 
mesmo território a ESF. “Há modelos já implantados, 
estruturas já construídas, profissionais efetivos nas 
unidades e contratos estabelecidos que inviabilizam 
a mudança, mas que também se mostram efetivos no 
atendimento”, atesta. 

“A revisão que o GT está estudando e propondo 
não deixa de lado de forma nenhuma a Estratégia 
Saúde da Família, que comprovadamente tem resul-
tados positivos. Porém, é preciso considerar também 
outras formas de organizar o acesso da população à 
Atenção Básica, porque não podemos falar de am-
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As discussões do GT se organizam 
em torno de quatro eixos temáticos:

eixo 
1

equipe. modalidade. nova 
modalidade. território. 
especificidades. programas. 
avaliação. pmaq. esus

eixo 
2

financiamento. responsabilidade 
tripartite. incentivos

eixo 
3 

regulação (fluxos, especialidades, 
sadt). rede de atenção (atenção 
hospitalar).

eixo 
4

telessaude e/ou tecnologias 
de apoio.

fonte: GT da atenção básica

GT no Congresso 
do conasems
Embora as discussões estejam em processo, Marema 
Patrício, assessora técnica do conasems e coorde-
nadora do Grupo de Trabalho que discute alterações 
na PNAB, informa que um documento com questões 
teóricas consolidadas será apresentado no XXXII 
Congresso Nacional de Secretarias Municipais de 
Saúde. O GT fará parte de uma mesa sobre Atenção 
Básica e haverá um grande seminário sobre o tema 
durante duas manhãs. “Será uma oportunidade de 
socializar com outros gestores o que temos discutido 
no grupo, além de somar outras contribuições. Pos-
teriormente, o documento será apresentado na CIT 
(Comissão Intergestora Tripartite), para finalmente 
ser formalizado”, explica Marema. 

Nem mesmo a conjuntura política e econômi-
ca desfavorável é capaz de arrefecer os ânimos de 
promover mudanças que fortaleçam a Atenção 
Básica. É a aposta de Andreia Passamani: “Temos 
o conasems, o CONASS e o Ministério da Saúde 
compartilhando o mesmo objetivo, não há razão 
para não acreditar. Esperamos transformar a Po-
lítica Nacional de Atenção Básica dando um pas-
so de cada vez, até porque é uma política muito 
grande. Vamos aos poucos construindo uma PNAB 
nova. O mais importante é considerar que o país é 
muito grande, tem realidades muito diferentes e 
o desafio é incluir todo mundo, não excluir nada, 
nem ninguém”.
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PROPOSTAS DE ATRIBUTOS DA ATENÇÃO BÁSICA

acesso • Oferecer acesso facilitado para a maioria dos problemas de saúde.

• Ter o atendimento com a equipe de saúde em no máximo 48h, considerando 
estratégias para áreas de difícil acesso geográfico e virtual.

• Estimular formas de agendamento de consultas e atendimentos de forma não 
presencial (telefone, correio eletrônico, outros).

• Ter horários estendidos nas unidades de saúde, com o funcionamento de UBS 
após o horário comercial.

• Ter unidades de saúde funcionando nos finais de semanas e feriados para 
cobertura em determinado território.

• Realizar a atenção domiciliar pelo profissional da equipe, incorporando como 
atividade de rotina, para pessoas com indicação de cuidado domiciliar.

continuidade 
do cuidado

• Manter contato continuado com as pessoas.

• Organizar o sistema de maneira que na necessidade o paciente tenha 
o contato com sua equipe de referência da AB.

• Acompanhar na AB problemas de saúde específicos, mesmo que requeiram 
um acompanhamento continuado em outros níveis de atenção.

• Criar mecanismos no sistema de saúde para a permanência e o vínculo 
na mesma unidade.

• Garantir a continuidade da atenção por meio do registro clínico em 
prontuário, preferencialmente eletrônico.

abrangência 
dos serviços

• Centrar o cuidado nas pessoas e não nos problemas específicos. 

• A equipe deve responsabilizar-se por todas as necessidades de saúde das 
pessoas do território adscrito.

• Deve oferecer serviços abrangentes (carteira de serviços) de acordo com 
classificação de oferta de serviços: essencial, desejável e avançado (nesse 
sentido publicar portaria com a carteira de serviços no anexo).

coordenação 
do cuidado

• Responsabilizar-se de forma ampla pelas necessidades de saúde das pessoas 
e pelo percurso nos demais pontos de atenção da Rede.

• Gerir a referência e contrarreferência em outros pontos de atenção.

• Estimular a visita hospitalar, domiciliar, ambulatorial e de cuidados paliativos 
pela equipe de AB aos pacientes vinculados.

• Estabelecer uma relação com especialistas que cuidam de seus pacientes.

• Identificar pessoas que acessam frequentemente os serviços de urgência/emergência 
e estabelecer estratégias de atendimento longitudinal pela equipe da AB.

Fonte: GT da Atenção Básica
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Experiências cotidianas 
da Atenção Básica
É consenso entre o Grupo de Trabalho (GT) da Aten-
ção Básica do conasems que o Programa Mais 
Médicos é de grande importância, especialmente 
para os municípios de regiões mais remotas, e, por-
tanto, deve ser preservado. É preciso pensar como 
garantir a fixação dos profissionais em áreas com 
vulnerabilidade. 

A presença permanente dos médicos, brasilei-
ros ou estrangeiros, imprime uma outra narrativa 
ao Brasil até então dissonante, com concentração de 
profissionais nas cidades maiores, deixando desas-
sistidas as cidades pequenas, as comunidades mais 
remotas, as regiões mais periféricas das grandes 
cidades e as áreas rurais. Quando o Mais Médicos 
chegou, em dezembro de 2013, ao município de Pon-
ta Porã (MS), com quase 84 mil habitantes, portas e 
porteiras da zona rural se abriram para receber mé-
dicos brasileiros e cubanos que chegavam para se 
integrar às equipes de Saúde da Família.   

Ponta Porã abriga o Assentamento Itamarati, 
um dos maiores da América Latina, com quase 14 
mil habitantes, segundo o último censo. Para aten-
der, sobretudo, a esse contingente populacional da 
zona rural, a prefeitura da cidade aderiu de primei-
ra ao Programa Mais Médicos. Em Novembro de 
2013, quatro profissionais do Mais Médicos ingres-
saram nas equipes da Estratégia Saúde da Família 
Rural, no Assentamento Itamarati e no Distrito de 
Sanga Puitã, para cumprir uma carga horária de 32 
horas semanais nas unidades de saúde. Isso signi-
fica permanência, ou seja, médicos disponíveis de 
segunda a sexta, quando anteriormente a frequên-
cia era de três períodos por semana de atendimento 
médico nessas unidades. 

O estado de presença se traduz em qualidade. A 
Secretaria Municipal de Saúde de Ponta Porã, como 
estratégia de Educação Permanente, desenvolveu 
uma pesquisa de campo para avaliar o “Impacto 
do Programa Mais Médicos na Atenção Primária à 
Saúde na área rural do município de Ponta Porã”. 
A pesquisa revela resultados positivos. Ao longo de 
10 meses, os pesquisadores fizeram o levantamento 
dos atendimentos realizados antes e depois do pro-
grama: número de consultas, de encaminhamentos 
para hospitais e para as especialidades médicas. 

“A pesquisa demonstra que com a chegada do 
Programa Mais Médicos, a Atenção Básica, que é a 
principal porta de entrada dos usuários do SUS, se 
tornou mais resolutiva, diminuindo assim os enca-
minhamentos de pacientes para os hospitais e para 
as especialidades”, avalia Tatianne dos Santos Perez, 
gerente de Atenção à Saúde do município de Pon-
ta Porã. Nos cinco meses que antecederam a vinda 
do Mais Médicos, havia uma média de 857 consul-
tas mensais. Esse alcance se ampliou bastante nos 
cinco meses posteriores à chegada do programa, 
saltando para, em média, 1400 consultas/mês. O 
aumento no número de atendimentos dá indícios 
da qualidade do serviço ofertado, na medida em que 
a média mensal de encaminhamentos hospitalares 
caiu pela metade - de 22,4 para 11,2 -, assim como 
caíram os encaminhamentos para as especialidades 
médicas - de 94,4 para 93,8.  

Ponta Porã conta atualmente com 10 médicos atra-
vés do programa do Governo Federal, tendo se am-
pliado para a zona urbana. Mas é no meio rural, avalia 
Tatianne, que a chegada desses profissionais trouxe 
mais mudanças para a vida e a saúde da população. 
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Pequenos gestos
Da amplitude do Mais Médicos aos pequenos ges-
tos no cotidiano dos serviços. Iniciativas simples e 
bem intencionadas de profissionais que estão na 
ponta podem trazer mudanças significativas. É o 
caso do pequeno município de Urucará, no Estado 
do Amazonas, com população de 17 mil habitan-
tes, que ganhou na Atenção Básica um aliado para 
reduzir os índices de mortalidade materna e neo-
natal, um problema de saúde pública diretamente 
associado à falta de informação e de acompanha-
mento gestacional. 

O município apostou no corpo a corpo para fazer 
com que as gestantes participem do programa “Edu-
cação em saúde na atenção à gestante”. Agentes co-
munitários de saúde mapeiam e batem de porta em 
porta convidando mulheres em estado gestacional 
a participarem das rodas de conversa e do acompa-
nhamento pré-natal.  

“O atendimento interdisciplinar, com a formação 
de grupos permanentes nas unidades de saúde, re-
quer novas estratégias de educação em saúde para 
gestantes, ajudando-as a refletirem sobre as mu-
danças físicas, psicológicas e sociais que ocorrem 
durante esse período. Nesse sentido, realizamos as 
rodas de conversa como práticas educativas, que 
aconteceram uma vez por semana, durante 11 se-

manas, abordando temas dos mais diversos como 
acompanhamento pré-natal, cuidados de higiene, 
aleitamento materno, depressão pós-parto, entre 
muitos outros”, detalha a secretária municipal de 
saúde de Urucará, Lorena Rolim dos Santos.   

Uma equipe multiprofissional se preparou para 
abordar com linguagem clara e compreensiva aspec-
tos ligados à gestação, ao parto e ao pós-parto, ao 
cuidado com o recém-nascido e aos direitos e deve-
res da gestante, entre outros temas. A metodologia 
horizontalizada das rodas de conversa proporcionou 
a troca de experiências entre profissionais e mulhe-
res grávidas, misturando conhecimento científico e 
vivência prática. Além disso, o objetivo dos encon-
tros promovidos pela Secretaria Municipal de Saúde 
era sensibilizar as gestantes para a presença em, no 
mínimo, sete consultas de pré-natal, garantindo a re-
dução da mortalidade. No primeiro momento parti-
ciparam 45 gestantes, na faixa etária de 13 a 43 anos.

O programa “Educação em saúde na atenção à 
gestante” trouxe alguns indicadores positivos: se 
em 2013 ocorreram 9 óbitos pré-natais, em 2015 
esse número caiu para 6. Nesse mesmo período, de 
janeiro a dezembro de 2015, nasceram 177 crianças 
e as mães de 117 delas fizeram mais de 7 consultas 
de acompanhamento gestacional.  

“A pesquisa demonstra que com a 
chegada do Programa Mais Médicos, 
a Atenção Básica, que é a principal 
porta de entrada dos usuários do 

SUS, se tornou mais resolutiva (...)”
Tatianne dos Santos Perez, gerente 
de Atenção à Saúde de Ponta Porã

”
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Políticas de promoção da equidade 
asseguram justiça social

Um exercício político de alteridade. Um es-
forço coletivo de afirmação da equidade, 
princípio ético que, ao lado da universali-
dade e da integralidade, pulsa no DNA do 

SUS, exigindo das políticas públicas de saúde reco-
nhecimento e respeito aos direitos, singularidades, 
necessidades, fragilidades e demandas específicas 
de populações historicamente excluídas, margina-
lizadas ou violentadas. Eis algumas das premissas 
disparadoras da oficina “Diferenças, desigualdades 
e vulnerabilidades: a equidade dando sentido à ação 
de gestão no SUS”, que integra a programação do 
XXXII Congresso Nacional de Secretarias Muni-

Reportagem: Ethel de Paula

cipais de Saúde e XIV Congresso dos Secretários 
Municipais de Saúde do Ceará, realizados conjun-
tamente entre 1 e 4 de junho, no Centro de Eventos, 
em Fortaleza.

Um encontro entre gestores, pesquisadores e 
trabalhadores da saúde atentos à complexidade e 
ao caráter transversal das políticas de promoção 
da equidade em saúde, dedicados não só a afirmar, 
como demonstrar, por meio de práticas interseto-
riais exitosas, o quanto a conquista da qualidade de 
vida depende das condições políticas, sociais, cultu-
rais, econômicas e ambientais vigentes em determi-
nado tempo e espaço. 
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Mulheres
Para Valdene Cunha, secretária muni-
cipal de saúde de Tianguá, cidade ser-
rana do interior do Ceará, as relações 
de poder em curso são determinantes 
quando a ordem é garantir prioridade 
e maior investimento no cuidado de 
quem mais precisa ou vive alijado do 
SUS. “A equidade em saúde depende 
muito de sensibilidade e de senso de 
justiça, além do comprometimento das 
equipes e parceiros, do trabalho em 
rede. Se o gestor atentar para as desi-
gualdades gritantes em seu território é 
possível avançar. Se não, os indicado-
res só pioram ou não mudam”, afirma. 

Responsável por uma experiência 
pioneira no interior do Ceará, Valdene 
Cunha irá expor, durante a oficina re-
alizada no Congresso do conasems, 
o trabalho da Casa da Gestante de 
Tianguá. A iniciativa é voltada ao aco-
lhimento de mulheres grávidas que 
precisam de uma base de apoio dias 
antes ou logo após o parto. Em Tian-
guá, cidade com 72 mil habitantes, os 
indicadores relacionados às mortali-
dades infantil e materna vêm despen-
cando desde o surgimento da Casa da 
Gestante, cuja prática de acolhimento 
se afina à Política Nacional de Atenção 
Integral à Saúde da Mulher (PNAISM). 
A Política é voltada para questões de 
gênero e direitos sexuais e reprodu-
tivos de um segmento da população 

que, em relação aos homens, adoece 
mais, é sobrecarregada e sofre violên-
cias, dada a histórica desigualdade de 
poder entre os gêneros. 

O que Valdene ajudou a construir 
parece simples, mas foi essencial para 
que, a cada mil crianças nascidas vi-
vas, apenas nove viessem a sucumbir. 
O dado, de 2015, embora ainda lamen-
tável e preocupante, já foi bem pior: 19 
por mil, em 2011. Isso porque muitas 
gestantes que vinham de distritos e 
localidades distantes ficavam desas-
sistidas, cercadas de incertezas. 

“Dadas as limitações e o número 
restrito de leitos, muitas gestantes 
que chegavam à cidade dias antes da 
hora do parto não tinham onde ficar 
até completar a dilatação. Algumas 
não tinham nem dinheiro para voltar 
ou qualquer parente que acolhesse. 
Assim, esperavam e até dormiam ao 
relento, no banco da praça em fren-
te ao hospital. Ainda havia aquelas 
que, nesse ir e vir repetidas vezes, 
acabavam parindo dentro de carros 
alugados ou emprestados, no meio 
do caminho, sem o devido cuidado. 
Muitas sequer tinham dinheiro para 
pagar esses trajetos e acabavam ten-
do os filhos em casa, em condições 
inapropriadas”, relata a secretária de 
saúde, lembrando ainda que em 2012 
o município registou 26 mortes fetais. 

A Casa da Gestante fez diferença 
em toda a região, oferecendo hospeda-
gem, alimentação, atenção, cuidado e 
orientação às mulheres que necessitam 
de guarida e retaguarda. Por extensão, 
os recém-nascidos também encontra-
ram abrigo e afeto na Casa. “Temos 
enfermeiras e assistentes de enferma-
gem preparadas para orientar as mães 
quanto à amamentação e os cuidados 
com os recém-nascidos. Se a mãe tiver 
qualquer problema de saúde e precisar 
permanecer no hospital, o bebê tam-
bém pode ficar na Casa da Gestante sob 
nossos cuidados; como também acon-
tece com a mãe caso o bebê precise ficar 
temporariamente internado”. 

A experiência ajudou a zerar o 
índice de mortalidade materna e se 
tornou o projeto municipal mais bem 
aceito pela população, tanto que vi-
rou referência e outros municípios 
vizinhos estão replicando. Tudo por 
muito pouco: mensalmente, as ações 
de prevenção e promoção da saúde da 
Casa da Gestante custam aos cofres 
municipais R$ 38 mil mensais, mon-
tante que cobre toda a sua manuten-
ção e gera economia na outra ponta. 
“A existência da Casa da Gestante evita 
a internação desnecessária no hospital 
e contribui para a otimização dos lei-
tos de gestação de alto risco dentro das 
maternidades”, destaca a secretária.
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População negra
Se a questão de gênero exige do poder 
público o reconhecimento da vulne-
rabilidade feminina, a questão racial 
expõe outra fatura a ser liquidada: a 
do racismo. O secretário municipal 
de saúde de Porto Alegre, Fernando 
Ritter, conta que o racismo, incluin-
do o racismo institucional, saltou aos 
olhos a partir do momento em que, à 
luz da Política Nacional de Saúde In-
tegral da População Negra (PNSIPN), 
sua equipe passou a inserir e utilizar 
o quesito raça-cor como instrumento 
de identificação de prioridades, pro-
gramas e políticas públicas. Para ele, 
não há dúvida de que outras variáveis 
como raça, etnia e situação de pobreza 
realçam ainda mais as desigualdades.

“Ao analisar os dados epidemioló-
gicos de Porto Alegre percebemos o 
quanto o racismo determina as con-
dições de saúde da população negra, 
como impacta na mortalidade infan-
til, na mortalidade materna, na saúde 
mental, nas diversas formas de vio-
lência. Além disso, percebemos que a 
discriminação no âmbito dos serviços 
de saúde, em hospitais e postos de saú-
de, também existe, embora um tanto 
camuflada”, afirma.

O racismo institucional ocorre 
quando não se consegue prover um 
serviço apropriado e profissional para 
as pessoas por causa de sua cor, cul-
tura ou origem étnica. Assim, grupos 
raciais ou étnicos ficam em situação 
de desvantagem quanto ao acesso aos 

benefícios gerados pelas políticas pú-
blicas. “Para refletir sobre isso e mudar 
a atitude dos profissionais de saúde é 
que investimos em um amplo processo 
de capacitação junto a quem tem nível 
superior, médio e técnico, formando 
os promotores da população negra”, 
sublinha o secretário.

Os promotores da população negra 
são multiplicadores das ações e metas 
pactuadas junto ao Conselho Municipal 
de Saúde e incluídas no Plano Munici-
pal de Saúde, a fim de dar visibilidade e 
reverter desigualdades apontadas pelos 
dados de saúde por raça-cor. Munidos 
de informação e práticas de promoção 
e educação em saúde incorporadas às 
suas rotinas, cada um deles atua na sua 
região distrital. A experiência de Porto 
Alegre também será relatada durante a 
oficina do conasems. 

“Foi a partir da mobilização dos 
movimentos sociais da população 
negra que pela primeira vez a gestão 
foi levada a solicitar um boletim dife-
renciado com dados específicos. Da-
dos não só referentes à saúde, como 
educação, renda, trabalho, etc. Daí 
também veio a reivindicação para 
criarmos uma coordenação focada 
na construção dessa política, o que 
foi feito em junho de 2010. E pela pri-
meira vez as pautas do segmento fo-
ram incluídas no Plano Municipal de 
Saúde”, acrescenta a coordenadora da 
Área Técnica de Saúde da População 
Negra, Elaine Oliveira Soares. 

Segundo a coordenadora, já são 
500 trabalhadores formados no curso 
Promotores da População Negra e em-
bora a Política Nacional de Saúde da 
População Negra recomende que haja 
pelo menos um comitê técnico de saú-
de em cada município, a Secretaria de 
Saúde criou oito, um para cada distrito 
de saúde de Porto Alegre. 

Uma política de visibilidade e valo-
rização da cultura negra cuja aceitação 
pode ser conferida a olhos vistos. Elai-
ne conta que um terço das unidades 
de saúde de Porto Alegre já tem seus 
muros grafitados com motivos afro-
-brasileiros. Recentemente, um deles 
levou uma semana para ficar pronto e, 
enquanto o trabalho era concluído, os 
moradores do bairro Vila Cruzeiro do 
Sul enfileiraram cadeiras na calçada 
para acompanhar cada etapa do gra-
fite. “A comunidade viu aquilo como 
dela e o posto de saúde virou uma es-
pécie de ponto turístico. As pessoas 
batiam fotos em frente. Junto a isso 
vem a compreensão de que melhorar 
os dados da população negra é me-
lhorar os dados de toda a cidade. E se 
fizer só a política universal, pensando 
numa mesma ação para todos, e não 
numa política de equidade, nunca vai 
se chegar à melhoria nem ao equilí-
brio dos indicadores”, opina, lembran-
do que, segundo dados da ONU Brasil, 
os negros respondem por 70,8% dos 
16,2 milhões de brasileiros vivendo em 
extrema pobreza.
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Povos do campo, 
das florestas e das 
águas
Povos que têm seus modos de vida, 
produção e reprodução social rela-
cionados predominantemente com 
o campo, a floresta, os ambientes 
aquáticos, a agropecuária e o extra-
tivismo também estão no centro das 
atenções de gestores e profissionais 
de saúde decididos a trabalhar com 
o princípio da equidade. Secretário 
de Saúde de Tucuruí, município pa-
raense, e presidente do Cosems PA, 
Charles Tocantins conhece de perto 
o complexo contexto de iniquidades 
sanitárias onde vivem camponeses, 
agricultores familiares, trabalhadores 
rurais assentados, populações ribeiri-
nhas, indígenas e quilombolas, além 
de outras comunidades tradicionais. 
Assim mesmo, não deixou de se sur-
preender recentemente ao descobrir 
que na aldeia Trocará, onde vivem 800 
índios de etnia Assurinis, um número 
expressivo deles apresentava proble-
mas de saúde decorrentes do uso de 
álcool e outras drogas. 

“A aproximação das aldeias com a 
cultura das cidades tem dado visibi-
lidade a problemas de saúde mental 
no contexto indígena, como suicídio, 
violência e abuso de álcool e outras 
drogas. Mas é preciso buscar diretri-
zes para criar uma saúde mental que 
faça sentido para essa população. A 
lógica do CAPS é o cuidado no terri-
tório, mas para o indígena, se deslocar 
para fora da aldeia é sair do seu terri-
tório. Então, não esperei que os índios 
fossem procurar o CAPS. Pus equipes 
de saúde volantes nas aldeias, ciente 
de que os condicionantes étnico-cul-

turais dos problemas de saúde men-
tal nesse contexto, assim como suas 
soluções, devem incluir os saberes e 
práticas indígenas como uma possi-
bilidade de cuidado das populações”, 
observou o gestor. 

Ele lembra que essa também é a 
lógica das Unidades Básicas de Saúde 
Fluviais (UBSF), embarcações que vêm 
contornar a dificuldade de acesso aos 
serviços de saúde, dadas as longas dis-
tâncias e os limites de deslocamento 
numa região de floresta entrecortada 
por rios. Segundo Charles, as UBSF 
chegam à região amazônica como 
parte da Política Nacional de Atenção 
Básica (PNAB) e comportam uma ou 
mais equipes de Saúde da Família Flu-
vial equipadas com o necessário para 
atender à população ribeirinha da 
Amazônia Legal e Pantanal Sul Mato-
-Grossense. “Essa é a política de equi-
dade que traz resultados, impactando 
diretamente nos nossos indicadores. 
E embora o número de UBSFs não seja 
suficiente para atender comunidades 
mais isoladas, temos que reconhecer 
o que de melhor foi feito: na minha 
opinião, os dois barcos instalados em 
Santarém (Abaré I e II), que são postos 
de saúde fluviais muito bem equipa-
dos para atender a população ribeiri-
nha de pelo menos três municípios”. O 
projeto é fruto de parceria entre as pre-
feituras e organizações internacionais. 

Em tupi, abaré significa “amigo 
cuidador”. O Abaré I remonta a 2006 
e foi a partir dele que, em 2010, o Mi-
nistério da Saúde lançou a Estratégia 
Saúde da Família Fluvial, tornando 

esse modelo de navio uma política 
pública com abrangência para toda 
Amazônia Legal e Pantanal. Creden-
ciado como a primeira Unidade Bási-
ca de Saúde Fluvial (UBSF) do Brasil e 
integrado ao SUS, o Abaré I abriu pas-
sagem para o II, que só veio em 2011. 
A rigor, são embarcações que contam 
com consultório médico e de enfer-
magem, recepção, laboratório, sala 
de procedimentos, farmácia, sala de 
vacina, cabines para os profissionais 
de saúde, cozinha e banheiros. 

A cada 40 dias, aportam em um 
novo município, contando com 
equipes de saúde compostas por um 
médico, um enfermeiro, dois técni-
cos de enfermagem, um biologista, 
um dentista, dois técnicos de saú-
de bucal e agentes comunitários de 
saúde. Resoluto e adaptado para os 
interiores da Amazônia, esse modelo 
de atenção básica leva até a porta das 
casas ribeirinhas serviços de plane-
jamento familiar, saúde da criança 
e imunizações, consultas de pré-
-natal, saúde da mulher, saúde oral, 
atendimentos médicos e exames de 
rotina, atendimentos de emergência 
e pequenas cirurgias. Uma trupe de 
palhaços e arte-educadores do Circo 
Mocorongo se junta à equipe e faz da 
hora do remédio a hora do recreio. 
Devido às conquistas na área da saú-
de pública fluvial, o Abaré I está se 
tornando também um barco-escola 
para ensino, pesquisa e extensão do 
Instituto de Saúde Coletiva (ISCO) 
da Universidade Federal do Oeste do 
Pará (UFOPA).
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UnB mantém observatório voltado 
à população do campo, da floresta 
e das águas 

populares dos movimentos sociais e 
os gestoras/es e trabalhadoras/es do 
Sistema Único de Saúde (SUS).

Para Fernando Carneiro, coorde-
nador do Observatório, pesquisador 
e diretor da Fiocruz-Ceará, além de 
coordenador do NESP da Universida-
de de Brasília (UnB), a PNSIPCFA se 
torna complexa e difícil de pactuar 
justamente porque lida com grandes 
desafios de ordem intersetorial e de 
integração com outras politicas. “Ao 
mesmo tempo é de vanguarda, foge 
dos padrões, sai da caixinha. É uma 
politica que espelha muito uma agen-
da de um novo ciclo para o SUS por-
que traz o tema da agroecologia, do 
respeito aos saberes tradicionais, aos 
territórios, às etnias; traz a questão de 
gênero, a biodiversidade, a soberania 
do mercado. Ou seja, é uma agenda 

Publicada em 2011, a Política Nacio-
nal de Saúde Integral das Populações 
do Campo, da Floresta e das Águas 
(PNSIPCFA) é um marco histórico na 
Saúde, que vem reconhecer de forma 
legal as condições e os determinan-
tes sociais do campo e da floresta no 
processo saúde/doença dessas popu-
lações. Assentada em quatro eixos - 
acesso à saúde; vigilância em saúde; 
formação e educação em saúde; e 
monitoramento -, a política vem sen-
do acompanhada pelo Observatório 
da Política Nacional de Saúde Integral 
das Populações do Campo, da Floresta 
e das Águas (OBTEIA) da Universida-
de de Brasília (UnB). O propósito do 
Observatório é avaliar e apoiar a sua 
implantação, por meio de uma Teia de 
Saberes e Práticas envolvendo intelec-
tuais engajadas/os, pesquisadoras/es 

com o pé no futuro, que trata de coisas 
muito avançadas”, afirma. 

“Há muito essas populações ca-
recem do olhar atento do sistema de 
saúde pública brasileiro, justamente 
porque tudo é mais difícil e caótico para 
quem mora longe dos centros urbanos. 
Às vezes, para uma família da zona ru-
ral chegar até a cidade e fazer uma sim-
ples consulta, o custo de deslocamento 
é tão grande que ela precisa matar um 
boi só pra fretar um carro”, ilustra. 

Assim é que, para ele, comunicação 
passa a ser uma questão-chave em tal 
contexto, justamente pela ausência de 
interconectividade em áreas ermas, 
isoladas ou esquecidas. Isolamento 
que o Observatório vem buscando 
romper ao apoiar processos formati-
vos e ações educativas concebidos no 
âmbito do próprio Ministério da Saúde, 
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como também através do compartilha-
mento de publicações, materiais didá-
ticos, pesquisas e conteúdos afins pro-
duzidos internamente e que desaguam 
no portal saudecampofloresta.unb.br. 

“Talvez a educação tenha sido o 
eixo da política onde o Governo Fede-
ral mais investiu recursos financeiros, 
apoiando os movimentos sociais em 
suas demandas de formação voltadas 
para a saúde do campo, das águas e da 
floresta. Mais recentemente, houve in-
clusive a notícia de um mestrado pro-
fissional na Fiocruz. Isso tudo é bem 
importante, mas precisamos chegar na 
ponta, ou seja, nos agentes comunitá-
rios de saúde e nos próprios usuários 
do SUS”, afirma. 

Para romper divisas reais e simbó-
licas de comunicação, o Observatório 
vem fazendo a sua parte enquanto ca-

nal de diálogo com a sociedade: além 
de editar livros, revistas eletrônicas, 
cadernos populares e um boletim 
mensal de notícias, a equipe se volta 
agora à produção de materiais didáti-
cos e vídeos que podem ser utilizados 
pelos movimentos sociais. A ideia é 
desenvolver ferramentas interativas 
para que todos esses conteúdos pos-
sam ser acessados via celular, o que 
garantiria amplo acesso.

“O Portal é para fazer chegar às ca-
sas das pessoas os resultados de nossas 
pesquisas e todo um arsenal de infor-
mação qualificada para quem precisa. 
É um ambiente virtual que permite que 
os municípios enviem informações e 
relatem suas experiências ou reclama-
ções. Com isso, queremos compor um 
mapa cartográfico com a participação 
das pessoas. Mas isso não de uma for-

ma cartorial, isolada e arrogante. Não 
estamos estudando sobre, buscamos 
analisar com o movimento social, com 
o gestor. Nosso trabalho é horizontal, 
assim como nossa comunicação pre-
tender ser cada vez mais”, avisa. 

O Observatório é mais uma ferra-
menta a ser utilizada pelos gestores 
municipais de saúde para conhecer 
melhor as necessidades desse seg-
mento da população e qualificar ain-
da mais a assistência prestada a esses 
grupos. Ao mirar um contingente que 
aos poucos conquista o direito à comu-
nicação e à informação, o Observatório 
da Política Nacional de Saúde Integral 
das Populações do Campo, da Floresta 
e das Águas quer fazer chegar cada vez 
mais longe o que seus pesquisadores 
investigam e constatam in loco, nos 
rincões do Brasil.



ZIKA VÍRUS E  
MICROCEFALIA:  
desafios da  
saúde pública
Municípios são a linha de frente na luta 
contra o Aedes e no apoio direto aos 
bebês com microcefalia e gestantes

Reportagem: Talita Carvalho
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ZIKA VÍRUS E  
MICROCEFALIA:  
desafios da  
saúde pública

falia, seguido pela Bahia, Paraíba, Rio 
Grande do Norte e Ceará.  A realidade 
da saúde nunca foi fácil nos municípios 
do Nordeste e com a chegada do Zika os 
problemas se agravaram. Em Jaboatão 
dos Guararapes, região metropolitana 
do Recife, não tem saneamento bási-
co em 90% da cidade. “Esse é um dos 
principais problemas do município e 
se reflete de forma drástica na saúde. 
Sempre tivemos muitos casos de den-
gue por conta das áreas com focos do 
mosquito. Nos últimos tempos, além de 
dengue, começamos a notificar inúme-
ros casos de Zika”, desatacou Gessyanne 
Vale, secretária municipal de Saúde de 
Jaboatão dos Guararapes e presidente 
do Conselho de Secretarias Municipais 
de Saúde de Pernambuco (COSEMS-PE). 

Além da falta de saneamento bási-
co, há uma situação ainda pior: a falta 
de água. “Em municípios próximos, 
localizados no sertão nordestino, os 
moradores não possuem água potável, 
o caminhão-pipa faz o abastecimento 
duas ou três vezes por mês. Com isso, 
é necessário armazenar a água e es-
ses reservatórios se transformam em 
criadouros do mosquito”, comentou a 
secretária.  No Nordeste, cerca de 80% 
dos depósitos de larvas de mosquito fo-
ram encontrados em reservatórios de 
água, boa parte deles improvisados para 
driblar os problemas de abastecimento. 

No fim do ano passado, seis 
estados brasileiros decre-
taram estado de emergên-
cia e ganharam destaque 

na  mídia internacional. O país, na 
época, começava a se deparar com o 
que foi comprovado como o maior 
problema de saúde pública dos últimos 
anos: o Zika Vírus e sua associação com 
o elevado número de casos de micro-
cefalia. O vírus, transmitido pelo mos-
quito Aedes aegypti, foi rapidamente 
se espalhando pelas regiões e por ou-
tros países da América, até ser consi-
derado emergência internacional pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS).

A “tríplice epidemia” se refere à 
incidência de Dengue, Chikungunya e 
Zika — três tipos de vírus transmitidos 
por uma única espécie de mosquito. Em 
2016, até o mês de março, foram notifi-
cados 500 mil casos prováveis de den-
gue no país, em relação à Chikungunya 
notificou-se quase 14 mil casos. Já o Zika 
vírus começou a ser detectado no país 
a partir de abril de 2015 e se alastrou 
por todas as unidades da federação. No 
entanto, o Zika só é considerado preo-
cupante na visão epidemiológica se for 
encontrado em exames feitos em ges-
tantes, por conta da possível associação 
com a microcefalia congênita. 

Pernambuco é o estado que conta-
biliza mais casos de Zika e de microce-
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O subfinanciamento marcou o ano 
de 2015 para o SUS. Entre setembro e 
dezembro houve um aumento desen-
freado dos casos de Zika e microcefa-
lia, porém, mesmo com os decretos de 
estado de emergência, os escassos re-
passes para a gestão do SUS, inclusive 
a verba para Vigilância em Saúde, não 
estavam em dia. 

No epicentro do problema no país, 
o secretário municipal de saúde de Re-
cife, Jailson Correia, relatou a dificul-
dade enfrentada pelo município. “A 
epidemia chegou em um momento 
crítico de falta de recursos, estávamos 
com a corda esticada até o limite e vi-
vendo a maior crise em saúde pública 
do país”. Segundo ele, os números de 
casos de Zika aumentaram de forma 
muito rápida e esse desafio ficou sob 
a responsabilidade dos municípios. 
“Conseguimos desenvolver ações, 
como o acompanhamento dos focos 
de Aedes nas Salas de Situação que 

Não há investimento suficiente,  
nem em caso de emergência

estão espalhadas também por outros 
estados do país, além de campanhas 
educativas e informativas. Estamos 
apostando em todas as formas de 
conscientização, até os sacos de pão 
da maioria das padarias da cidade 
estão vindo com informações sobre 
como eliminar os focos do mosquito”, 
comentou o secretário.

A sala de situação citada por Jail-
son é uma das 26 salas espalhadas pelo 
Brasil. A Sala Nacional de Coordena-
ção e Controle é a central que dá apoio 
à todas as outras. De acordo com a co-
ordenadora nacional, Marta Damasco, 
há uma integração de sete ministérios 
nessa iniciativa. “Nas Salas Estaduais 
também existe essa intersetorização, 
temos a presença de representantes 
de várias secretarias e COSEMS”. As 
Salas Estaduais são responsáveis por 
apoiar as Salas Municipais, que somam 
mais de mil em todo o país, apesar da 
indicação ser montar Salas apenas em 
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municípios maiores. O objetivo da Sala 
Nacional é fazer videoconferências e 
apoiar os estados e municípios no 
monitoramento e controle do Aedes, 
além de tirar dúvidas acerca do tema e 
incentivar ações. 

O secretário de Vigilância em Saú-
de do Ministério da Saúde, Antônio 
Carlos Nardi, citou as Salas de Situação 
como uma das ações colaborativas en-
tre o Ministério, Estado e Municípios 
no combate ao Aedes. “Além das Salas, 
o Ministério enviou equipes de pesqui-
sadores e profissionais da área para 
trabalhar diretamente nos municípios 
mais afetados pelo mosquito. Estamos 
tentando colaborar de todas as manei-
ras possíveis com insumos e recursos 
destinados para ações específicas de 
combate”, citou. 

Jailson, secretário do Recife, co-
mentou sobre o apoio do Ministério 
da Saúde especificamente ao municí-
pio pernambucano. “Fizemos um pro-

jeto de enfretamento e apresentamos 
ao Ministério. O repasse oferecido foi 
de maneira per capita e feito com o 
foco no combate ao mosquito, mas 
com a liberdade do município deci-
dir nas aplicações. Com os recursos 
estamos garantindo que o serviço não 
seja interrompido. No final de sema-
na, nós conseguimos visitar casas que 
estavam fechadas durante a semana, 
por exemplo”.

Os municípios do Ceará estão entre 
os que mais possuem focos do mos-
quito. De acordo com o presidente do 
COSEMS Ceará, Josete Malheiros, fica 
para os municípios a responsabilida-
de de cuidar das pessoas mesmo sem 
recursos suficientes. “Faltam insumos 
básicos, estamos mal abastecidos de 
larvicidas, além do clima estar comple-
tamente favorável para a reprodução do 
mosquito, pois esse mês já tivemos três 
dias de chuva seguidos e depois cerca 
de 10 dias de estiagem”, comentou.

“A epidemia chegou 
em um momento 
crítico de falta de 
recursos, estávamos 
com a corda 
esticada até o limite 
e vivendo a maior 
crise em saúde 
pública do país.”
 Jailson Correia,  
secretário municipal de 
saúde de Recife
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Mais de três décadas 
de combate 
“A palavra convence, mas é o exemplo 
que arrasta”, comentou Malheiros, so-
bre as ações no combate ao Aedes. “Es-
tamos, enfim, conseguindo expandir o 
discurso, fazer com que a população se 
conscientize da própria responsabilida-
de. Há mais de 30 anos lutamos contra o 
mesmo mosquito, porém, sem essa mu-
dança de comportamento da sociedade 
que, a meu ver, é a solução para o pro-
blema. Precisamos dar bons exemplos”. 

Assim como Malheiros, Nardi 
também enfatizou a importância de a 
população adquirir novos hábitos. “A 

única ferramenta efetiva para comba-
ter os três vírus é controlar o vetor e de 
forma constante. Não existe fórmula 
mágica, por isso temos que persistir 
nas ações, por mais 30 anos que seja”. 
A campanha do Ministério está focada 
na atitude de cada cidadão em acabar 
com os focos. “Estamos batendo na 
tecla dos ‘15 minutos salvam vidas’ 
e ‘sábado da faxina’, por exemplo. O 
agente de combate a endemias con-
segue visitar no máximo uma vez por 
mês a residência, nos outros 29 dias, o 
trabalho deve ser do morador”. 

"Não existe fórmula mágica, 
por isso temos que persistir 
nas ações, por mais 30 anos 
que seja."
Antônio Carlos Nardi, secretário 
de Vigilância em Saúde do MS
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Microcefalia: apenas  
a ponta do iceberg
Todos os dias, novos casos chegam aos hospitais de 
Recife – eram 18 no auge da crise, em novembro, se-
gundo o secretário de saúde de Recife, Jailson Correia, 
que também é infectologista e pediatra. “Minha vida 
profissional inteira foi presenciando crianças nascen-
do com microcefalia e outras doenças de malforma-
ção congênitas, mas nunca vi nada comparado ao que 
vi nos últimos meses nos hospitais do Recife. Conver-
sei com vários neurologistas que trabalham no estado 
e eles me disseram a mesma coisa”, contou.

O número de casos suspeitos de microcefalia em 
2015 foi 400% maior do que o registrado no ano an-
terior, quando 147 bebês nasceram com o problema. 
O número de casos confirmados de microcefalia no 
Brasil chegou a 1.113. Ao todo, foram 7.015 notifi-
cações desde o início das investigações, de 22 de 
outubro de 2015 até 9 de abril desse ano. Dos casos 
confirmados de microcefalia, 189 tiveram teste po-
sitivo para o vírus Zika. 

A microcefalia era subnotificada e nos últimos 
meses passou a ter notificação compulsória. “Isso 
colabora com os altos números, mas não explica de 
fato o que está acontecendo. A situação é um desafio 
muito complexo. Estamos, literalmente, escrevendo 
um novo capítulo da seção de doenças infecciosas, 
de malformação congênitas. Em nenhum momento 
da nossa história houve essa associação de Zika com 
microcefalia”, afirmou Jailson.

De acordo com ele, os casos de microcefalia são 
apenas a ponta do iceberg. “Infelizmente estamos 
detectando problemas em bebês que nasceram nor-

mais, sem nenhuma suspeita de microcefalia, porém, 
certamente a mãe contraiu Zika durante a gestação. 
Ou seja, estamos acompanhando o desenvolvimento 
dos bebês que nascem com a doença, porém, há vários 
outros aparentemente saudáveis que a princípio não 
precisariam de estímulo precoce e acompanhamento, 
mas possuem grandes chances de não se desenvolver 
adequadamente”. E acrescentou: “Ainda é um misté-
rio para nós quais serão as deficiências, o grau de tais 
deficiências, o padrão das lesões, as repercussões em 
outras áreas do organismo, e todo o desenvolvimento 
desses bebês que nasceram de uma gestação onde a 
mãe havia sido infectada por Zika. Essas são questões 
que estão sendo descobertas e discutidas com um ca-
ráter inédito no mundo todo”. 

A secretária de saúde de Jaboatão – PE, Gessyane, 
comentou que há muita dificuldade no diagnósti-
co das gestantes. “Quando as grávidas com algum 
sintoma procuram os serviços de saúde para o pré-
-natal, nós colhemos o sangue para verificar se há 
presença do vírus, pois, se for Zika, ela deve passar 
por um acompanhamento e monitoramento da 
gravidez bem mais rígido. Porém, esses exames são 
lentos e muitas vezes a grávida já está perto de ter o 
bebê e ainda não recebemos os resultados. Segun-
do Gessyane, as batalhas são inúmeras: “A primeira 
luta é para conseguir a confirmação da microcefalia, 
quando o bebê é diagnosticado com suspeita da do-
ença. A segunda batalha é conseguir fazer o acom-
panhamento desse bebê e dar apoio à família, que 
na maioria, é de baixíssima renda”.
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Existe solução? 

Diante do desafio de enfrentamento do mosquito  
vetor de tantas doenças, o CONASEMS sugere  
mudanças primordiais e propõe perspectivas:

FOCAR na melhoria de 
processos de Vigilância 
e Promoção em Saúde, 
promovendo mudança  
no modelo atual focado  
na doença

FORTALECER o SUS: 
prover financiamento 
adequado para a saúde 
pública e promover 
intersetorialidade no 
enfrentamento do Aedes 
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INVESTIR em saneamento 
básico, coleta adequada do 
lixo e limpeza urbana

PROMOVER a integração 
das ações de Vigilância em 
Saúde com Atenção Básica
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Ao colocarmos no centro do 
debate os problemas do 
SUS, dois temas ganham 
destaque: o financiamen-

to e gasto, de um lado, e a gestão dos 
recursos orçamentários-financeiro, de 
outro. Ainda que possamos ter clareza 
que são temas de problemáticas espe-
cíficas e que exigem tratamentos par-
ticulares, como o tão conhecido sub-
financiamento histórico do sistema, 
não se pode desconhecer que devem 
ser enfrentados com a mesma intensi-
dade de disposição por parte dos ges-
tores. Trata-se de admitir que no cam-
po da avaliação da política de saúde, o 
município deve estar vigilante para o 
seu padrão de financiamento e gasto 
da saúde e também da melhor gestão 

Avaliação do Financiamento
e do Gasto do SUS Municipal:
a potencialidade do SIOPS
Por Áquilas Mendes 

possível dos recursos orçamentários-
-financeiro, isto é, “fazer bem com o 
pouco que se tem”. Considera-se es-
sencial esse tipo de avaliação do gestor 
municipal, a fim de poder se responsa-
bilizar por todas as ações e serviços pú-
blicos de saúde no âmbito de seu terri-
tório. Nesse sentido, seria importante 
orientarmos os gestores municipais, 
ainda que de maneira breve, de como 
se apoderarem dessas duas dimensões 
para assegurarem uma avaliação do 
SUS municipal com objetivos de me-
lhoria de seus resultados. Como forma 
de contribuir para tanto, destacamos 
nesse artigo, a primeira dimensão da 
avaliação: o financiamento e gasto. 

Considera-se fundamental a uti-
lização do Sistema de Informações 
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sobre Orçamentos Públicos em Saúde 
(SIOPS) para a avaliação do financia-
mento e gasto. Este sistema, como ins-
trumento de gestão, garante suporte 
para a tomada de decisão do gestor 
municipal em relação aos recursos a 
serem alocados e gastos, de maneira a 
melhor responderem às necessidades 
de saúde da população local. Com a 
Lei nº. 141/2012, o SIOPS alcançou um 
papel de real significância para o SUS, 
à medida que o seu preenchimento 
passou a ser obrigatório, atribuindo 
ao gestor declarante a responsabili-
dade pela fidedignidade dos dados e 
possibilitando informações essenciais 
para o monitoramento e avaliação do 
padrão de financiamento e gasto dos 
municípios, sendo parte integrante do 
relatório de gestão (artigo 39). O SIOPS 
passou a ser integrado ao SIAFI para 
controle das transferências da União, 
cabendo ao MS o estabelecimento de 
prazos e regras de seu funcionamento 
e, no caso em que se detecte o descum-
primento do disposto, deve ser comuni-
cado à direção local do SUS, Auditoria, 
Conselho de Saúde, Ministério Público, 
Controle interno e externo do respecti-
vo ente. Tal descumprimento também 
implica suspensão das transferências 

voluntárias (art. 39). Dessa forma, não 
resta dúvida que o SIOPS, por meio da 
Lei 141/2012, adquiriu um poder fun-
damental para a gestão do SUS. Daí 
sua importância para se realizar uma 
avaliação do financiamento e gasto, à 
medida que a noção mais geral de ava-
liação pressupõe a sua relação com o 
poder, transformando e/ou mantendo 
o curso da ação da política de saúde. 
Insiste-se na potencialidade do SIOPS 
enquanto uma ferramenta poderosa 
de avaliação. Não basta somente pre-
enchê-lo para responder à exigência 
legal. Trata-se de utilizá-lo como ins-
trumento significativo para a avaliação 
dos dados orçamentários-financeiro. 

Nessa perspectiva, chamamos à 
atenção dos gestores para o fato de 
ser possível promover um acompa-
nhamento da capacidade de finan-
ciamento e gasto do SUS realizado 
pelos municípios, por meio dos indi-
cadores disponibilizados pelo SIOPS. 
Não se trata de utilizarmos todos os 
indicadores que são apresentados no 
âmbito dos municípios. Para uma re-
ferência mais global sobre o financia-
mento e gasto em saúde, entende-se 
ser suficiente a utilização de poucos 
indicadores que permitem a avaliação 

Este sistema, como instrumento 
de gestão, garante suporte para 
a tomada de decisão do gestor 
municipal em relação aos recursos 
a serem alocados e gastos, de 
maneira a melhor responderem 
às necessidades de saúde da 
população local.
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R.Impostos e Transf. Const.
D. Total Saúde
R. Transf. SUS
D. R. Próprios em Saúde

2013 2014 2015
Taxa de
crescim.

1.553,36
541,47
121,64
410,58

1.639,32
520,51
121,33
405,04

1.595,73
558,30
121,79
437,97 

2,73%
3,11%
0,12%
6,67%

EM R$ PER CAPITA DE DEZ/2015

Fonte: SIOPS

do comportamento das finanças mu-
nicipais, em geral, e da identificação 
de um padrão de gasto em saúde e das 
transferências federais, de forma a po-
tencializar a capacidade de avaliação 
dos gestores municipais no processo 
de pactuação exigido pelo SUS. Para 
atender a esse tipo de avaliação, su-
gere-se a utilização de apenas quatro 
indicadores: 1) Receita de Impostos e 
Transferências Constitucionais – con-
tribui para o esclarecimento sobre a 
disponibilidade de recursos próprios 
da prefeitura que o gestor municipal 
dispõe para realizar a política de saú-
de; 2) Despesa Total Saúde – indica a 
magnitude do gasto total (transferên-
cias + recursos municipais) do SUS 
realizado pelos municípios; 3) Receita 
Transferência SUS – indica a signifi-
cância das transferências do Ministé-
rio da Saúde para o gasto de saúde lo-
cal, uma vez que a maior parte dessas é 
de origem do governo federal e, 4) Des-
pesa Recursos Próprios em Saúde – in-
dica a magnitude do gasto do SUS com 
recursos municipais, demonstrando 

o esforço aplicado em saúde por meio 
da R. Impostos e Transf. Const. do mu-
nicípio. A simples avaliação desses 4 
indicadores, a partir de uma série his-
tórica de no mínimo três anos, e sua 
transformação em valores per capita 
– facilitando a leitura dos dados para 
qualquer leigo - permite verificar, de 
um lado, a intencionalidade do gover-
no municipal em investir em saúde 
nesse período, e de outro, o esforço 
de um secretário municipal, por meio 
de sua equipe, de reforçar a gestão da 
saúde local. Para se ter uma melhor 
ideia do que apontamos, torna-se 
importante apresentar um exemplo 
da utilização desses indicadores e de 
sua avaliação possível, por meio da 
seguinte indagação: o que nos revela 
o padrão do financiamento e gasto do 
município “X”?. 

Supõe-se que esse município “X” 
apresente os seguintes dados para 2013 
a 2015, já deflacionados pela média 
anual a preços de dezembro de 2015, 
conforme o Índice Geral de Preços-Dis-
ponibilidade Interna (IGP-DI) da FGV:
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De acordo com a Tabela, entre 2013 a 
2015, observa-se que a Receita Impostos 
e Transferências per capita do municí-
pio apresentou um crescimento peque-
no de 2,73%, passando de R$ 1.553,36 
para R$ 1.595,73. Contudo, o reduzido 
aumento dos recursos próprios do go-
verno não significou menor Despesa To-
tal Saúde per capita, aumentando-a no 
período em 3,11%, de R$ 541,47 para R$ 
558,30. Assim, se a Despesa Total Saú-
de elevou-se, nesse período, deveu-se 
especialmente à real intencionalidade 
do governo municipal em investir em 
saúde, à medida que a Despesa Recursos 
Próprios em Saúde per capita apresen-
tou um aumento superior aos demais 
indicadores, 6,67%, passando de R$ 
410,58 para 437,97. Por sua vez, a Receita 
Transferência SUS per capita apresentou 
uma estabilidade, passando de R$ 121,64 
para R$ 121,79, o que indica que o esfor-

ço do secretário municipal e sua equipe 
em aprimorar a gestão foi pequeno, à 
medida que as transferências decorrem, 
em linhas gerais, dos incentivos finan-
ceiros repassados para a implementação 
de políticas definidas pelo MS. 

Perceba que com apenas 4 indica-
dores, pode-se obter uma avaliação 
do quadro geral do padrão de finan-
ciamento e gasto, permitindo que os 
gestores municipais se apropriem de 
um maior poder de suas responsabi-
lidades para a execução das ações e 
serviços de saúde. Em suma, trata-se 
de valorizar a potencialidade do SIOPS 
para a avaliação da gestão municipal. 
Secretário de Saúde, não deixe de fazer 
essa avaliação! 

Áquilas Mendes é professor doutor  
livre-docente de Economia da Saúde da 
Faculdade de Saúde Pública da USP



Judicialização da saúde: 
ampliando os olhares e 
as perspectivas
Por Fernanda Terrazas

A judicialização da saúde é crescente nas 
três esferas de governo e tem sido uma 
realidade na gestão municipal há pelo 
menos duas décadas, sendo expressivo 

seu crescimento nos municípios, sobretudo por ser 
este o ente mais próximo tanto da população, quanto 
dos órgãos do sistema de justiça.

E as demandas judiciais nos municípios muitas 
vezes são para o fornecimento de procedimentos e 
medicamentos que não são de sua responsabilida-
de, tendo em vista que a judicialização da saúde não 
considera a divisão de responsabilidades entre os 
entes federados existente no SUS, quer  seja a divi-
são prevista nas leis que regem o sistema, quer seja 
aquela pactuada nas comissões intergestores (CIT e 
CIB) e expressas em portarias e resoluções.

Além dessa situação, é considerável o número de 
ações judiciais propostas por usuários de planos de 
saúde que tem a cobertura de ações e serviços nega-
das pelo seu plano e acabam recorrendo ao sistema 
público por meio da judicialização.

Nesse cenário, há que se considerar também que 
uma parcela considerável das demandas judiciais 
em saúde é relativa a tecnologias ainda não incor-
poradas ao SUS, não previstas em seu rol de medica-
mentos, produtos e procedimentos, sem registro na 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 
e, até mesmo, de caráter experimental.

Some-se a tudo o que foi exposto o fato de que 
nos municípios muitas destas ações chegam a con-
sumir uma expressiva parcela de seu orçamento, po-
dendo trazer prejuízos no fornecimento dos serviços 
de saúde planejados para toda a população.

“Como o SUS tem regramentos 
bastante específicos, é necessário 
que o setor saúde esteja próximo do 
setor jurídico do município.”
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No entanto, é importante considerar que parte 
da judicialização que acontece no município tem 
como causa questões relativas à organização da 
gestão, como por exemplo a falta de medicamen-
tos e produtos cujo fornecimento é responsabili-
dade do município. Além disso, não raramente as 
prescrições médicas que dão origem às demandas 
judiciais são de médicos que trabalham no sistema 
público municipal e que, ou não estão devidamen-
te informados sobre os medicamentos, produtos e 
procedimentos ofertados pelo SUS, ou não seguem 
as regras estabelecidas pelo sistema. 

Desse modo, é preciso ter especial atenção na di-
vulgação e orientação dos profissionais do SUS que 
trabalham no município sobre quais são as normati-
vas que regulam a oferta de medicamentos, produtos 
e procedimentos tais como as relações de medica-
mentos e de ações e serviços de saúde (RENAME, 
RENASES, REMUME), os Protocolos Clínicos e Dire-
trizes Terapêuticas (PCDTs), entre outras normativas 
que podem ser produzidas. 

Outro importante ponto a ser observado pelos 
gestores municipais de saúde é a qualidade das de-
fesas que tem sido apresentadas nos processos ju-
diciais em que o município é réu. Como o SUS tem 
regramentos bastante específicos, é necessário que 
o setor saúde esteja próximo do setor jurídico do 
município para que as defesas apresentem também 
os argumentos técnicos relativos às regras de orga-
nização e funcionamento do sistema. 

E além dessas questões internas à gestão da 
saúde nos municípios, é importante pensar em ou-

tros meios que garantam que somente cheguem ao 
Judiciário as demandas de saúde que tenham razo-
abilidade. Ou seja, é necessário evitar a concessão 
de demandas descabidas, que são aquelas cercadas 
de risco e potencial nocividade para os pacientes, 
na medida em que não consideram critérios cientí-
ficos consistentes e a segurança dos usuários.

Adicionalmente, a razoabilidade das interven-
ções judiciais significa atenção também às normas 
que regem o SUS e à divisão de responsabilidades en-
tre os entes federados em matéria de saúde. E como 
atuar na busca dessa razoabilidade?

O conasems, assim como diversos outros atores 
do sistema de saúde e do sistema de justiça, tem de-
fendido que são medidas necessárias para a melhoria 
do cenário da judicialização da saúde a aproximação 
e o diálogo entre esses dois sistemas e o investimento 
em iniciativas que visem à solução prévia dos confli-
tos sanitários, evitando que eles cheguem ao Poder 
Judiciário. Como exemplos de medidas pode-se citar 
os núcleos de apoio técnico (NATs), comitês executi-
vos do Judiciário, mediação sanitária, entre outros.

Por fim, não existe uma fórmula mágica, nem a 
solução é única, já que é necessário adequar as me-
didas mencionadas à realidade local. No entanto, os 
municípios que tem experimentado algum sucesso 
na redução ou racionalização da judicialização da 
saúde em geral recorrem ao diálogo interinstitucio-
nal e à solução prévia de conflitos, além de ajustes 
internos em sua gestão.

Fernanda Terrazas é assessora jurídica do conasems
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Dentre a programação do XXXII Congresso do 
conasems estão oficinas, seminários, cursos 
e mesas que discutirão os temas essenciais 
para o SUS: atenção básica, financiamento, 
governança com poderes judiciário e 
legislativo. 

A mesa “Pacto Federativo: Desafios do 
financiamento para a sustentabilidade do SUS” 
é uma das principais mesas da programação e 
acontece no primeiro dia do evento. O objetivo 
é promover o debate com representantes 
das esferas de governo, deputados federais, 
tribunais de contas e representações de 
prefeitos, sobre estratégias que viabilizem o 

PROGRAMAÇÃO 
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pleno Financiamento do SUS conforme previsto 
na Constituição Federal. Já a Mesa “Diálogos 
sobre Judicialização da Saúde” acontece no dia 
2 e vai debater a judicialização da saúde nos 
municípios, com ênfase nas medidas que os 
gestores municipais podem adotar tanto na 
sua gestão quanto no relacionamento com os 
órgãos do sistema de justiça para reduzir as 
demandas judiciais na saúde. 

“A Atenção Básica como política” é o tema da 
mesa do dia 3. A ideia é promover discussão 
ampliada sobre a atenção básica como política 
indutora dos processos de mudança do 
modelo de atenção à saúde. 
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01/06 - MANHÃ

Seminário 
Atenção Básica: 
Revendo a Política Nacional de Atenção Básica-PNAB

Local: Sala 08 / 08:00 a 12:00

Reunião 
282ª Reunião Ordinária do  
Conselho Nacional de Saúde

Local: Sala 03 / 08:00 a 12:00

Seminário 
A vigilância e o combate dos vetores na saúde pública

Local: Sala 06 / 08:00 a 12:00

Curso 
A Lei de Responsabilidade Fiscal, 
limites de gasto com pessoal e a  
interpretação dos Tribunais de Contas

Local: Sala 10 / 08:00 a 12:00

Seminário 
Os desafios do uso das evidências para  
a Gestão Municipal

Local: Sala 05 / 08:00 a12:00

Seminário 
Regionalização e Pacto Federativo 
para o fortalecimento do SUS

Local: Sala 12 / 08:00 a 12:00

Seminário 
Sistema de informação em Saúde

Local: Sala 07 / 08:00 a 12:00

Curso 
Ser gestor - Encerramento da Gestão

Local: Sala 11 / 08:00 a 12:00

Seminário 
Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

Local: Sala 04 / 08:00 a 12:00

Curso 
Gestão de Recursos Financeiros do SUS 
(Custos, Utilização e Prestação de Contas)

Local: Sala 09 / 08:00 a 12:00

Mesa redonda 
Contratualização de serviços, consórcios e parcerias

Local: Sala 02 / 08:00 a 12:00

Mesa Redonda 
XV Congresso das Secretarias Municipais de Saúde do 
Ceará - Planificação da Atenção Básica no Ceará

Local: Auditório / 08:00 a 12:00

01/06 - TARDE/NOITE

Mesa 
Pacto Federativo: Desafios do financiamento 
para a sustentabilidade do SUS

Local: Auditório / 14:00 a 17:00

Solenidade 
Abertura  do XXXII Congresso Conasems e do XV  
Congresso do COSEMS Ceará / Entrega da Medalha 
Dover Cavalcante

Local: Auditório / 19:00 a 23:00
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02/06 - MANHÃ

Seminário 
Atenção Básica: 
Revendo a Política Nacional de Atenção Básica-PNAB

Local: Sala 08 / 08:00 a 12:00

Reunião 
282ª Reunião Ordinária do  
Conselho Nacional de Saúde

Local: Sala 03 / 08:00 a 12:00

Seminário 
Sistema de informação em Saúde

Local: Sala 07 / 08:00 a12:00

Curso 
Ser gestor - Encerramento da Gestão

Local: Sala 11 / 08:00 a 12:00

Curso 
Gestão de Recursos Financeiros do SUS 
(Custos, Utilização e Prestação de Contas)

Local: Sala 09 / 08:00 a 12:00

Seminário 
Financiamento da vigilância em saúde

Local: Sala 06 / 08:00 a 12:00

02/06 - TARDE/NOITE

Mesa 
Judicialização da Saúde

Local: Auditório / 14:00 a 17:00

Seminário 
Programa Mais Médicos para o Brasil - A Formação  
e o papel do Município

Local: Sala 04 / 08:00 a12:00

Seminário 
Assistência farmacêutica no Modelo de Atenção 
do SUS: O que estamos construindo?

Local: Sala 05 / 08:00 a12:00

Oficina 
Atenção Especializada - Modelo,  
Regulação e Financiamento

Local: Sala 02 / 08:00 a 12:00

Mesa redonda 
Diferenças, desigualdades e vulnerabilidades: 
A equidade dando sentido à ação da gestão no SUS

Local: Sala 10 / 08:00 a 12:00

Mesa Redonda 
XV Congresso das Secretarias Municipais de Saúde do 
Ceará -  O enfrentamento do Aedes aegypti no Ceará

Local: Auditório / 08:00 a 12:00

Mostra 
13ª Mostra Brasil aqui tem SUS – Apresentações orais

Local: Salas 2 a 12 / 17:00 a 20:00
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Seminário 
Auditorias do DENASUS: regramentos e sua utilização 
para o aprimoramento da gestão

Local: Sala 10 / 08:00 a 12:00

Seminário 
Acesso a medicamentos e insumos 
estratégicos no SUS: desafios e perspectivas

Local: Sala 05 / 08:00 a 12:00

Seminário 
Integração da Atenção Especializada 
com a Atenção Básica

Local: Sala 08 / 08:00 a 12:00

Mesa redonda 
Saúde Indígena

Local: Sala 02 / 08:00 a 12:00

Mesa redonda 
Debate sobre Ressarcimento ao SUS

Local: Sala 01 / 08:00 a 12:00

Mesa Redonda 
XV Congresso das Secretarias Municipais de Saúde do 
Ceará - Consórcios Públicos de Saúde e UPAS: Resulta-
dos do Ceará 

Local: Auditório / 08:00 a 12:00

03/06 - MANHÃ

Curso 
Sistema de informação em Saúde

Local: Sala 07 / 08:00 a12:00

Seminário 
Ser gestor - Encerramento da Gestão

Local: Sala 11 / 08:00 a 12:00

Seminário 
Gestão de Recursos Financeiros do SUS 
(Custos, Utilização e Prestação de Contas)

Local: Sala 09 / 08:00 a 12:00

Mesa redonda 
Diferenças, desigualdades e vulnerabilidades: 
a equidade dando sentido à ação da gestão no SUS

Local: Sala 04 / 08:00 a 12:00

Seminário 
Ouvidorias: como a escuta ampliada 
pode qualificar a Gestão Municipal do SUS?

Local: Sala 03 / 08:00 a 12:00

Oficina 
Avaliação municipal da estratégia de 
enfrentamento a zika e microcefalia

Local: Sala 06 / 08:00 a 12:00

03/06 TARDE/NOITE

Mesa 
A Atenção Básica como política

Local: Auditório / 14:00 a 17:00

Mostra 
13ª Mostra Brasil aqui tem SUS – Apresentações orais

Local: Salas 2 a 12 / 17:00 a 20:00

04/06 MANHÃ

Solenidade 
Assembleia Geral Ordinária /Encerramento

Local: Auditório / 9:00 a 12:00


